
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 0063V03923802893/ 05.10.2018

 

Finalizat martie 2020 

•MIEREA AURIE
Denumirea 
proiectului

• Prisaca Jijileana SRL are CUI 37662430, nr. Inreg.
Reg. Com. J36/304/2017 cu sediul social ăn Jijila, str.
Telegraf Sud, nr. 39, avand ca activitate principala
cod CAEN 0149 - Creșterea altor animale, in acest
caz creșterea albinelor avand 78 de familii de albine,
iar ca activitate secundară cultivarea cerealelor pe
2.50 ha cu 2.00 ha orz și 0.50 ha porumb. Cu avansul
primit dorește cumpărarea unui topitor de ceară și a
unui banc de descăpăcit.

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%) = 2250 euro

•OO2. Nu este cazul

•OO3. Îndeplinit

•OO4. îndeplinit

•Obiective suplimentare(minim 3): 

•OS1. Creșterea dimensiunii economice a 
exploatației de la 6030,14 SO la 6745,58 SO=
creștere exploatație de la 78 familii la 90 familii, 
achiziție descăpăcitor, topitor ceară.

•OS2. Comercializarea producției proprii în 
procent de peste 20% din valoarea primei tranșe 
de sprijin = 250 euro;

Obiective

•Bunuri achiziţionate - banc descăpăcit, topitor
ceară.

•Comercializare producției agricole obținute în
procent de minimum 24,23% din valoarea primei
tranșe de plată (valoarea calculată fără TVA):
12.790 lei.

Rezultate

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

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  
comuna Jijila,

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 

S.C. PRISACA JIJILEANA 
S.R.L.

Date de contact       
Gheorghiță GERU, comuna 

JIjila, județul Tulcea, str. 
Telegraf Sud nr.39, tel. 

0743135775, 
gerughe@yahoo.com


