
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 0063V03923802908/ 05.10.2018

 

Finalizat aprilie 2022 

•DEZVOLTARE EXPLOATAȚIE GHEORGHEVICI
NICULAEP.F.A

Denumirea 
proiectului

• Beneficiarul locuieste in comuna Luncavita si se
ocupa de agricultura din anul 2009 , cand termina
scoala generala , alaturi de familia care creste
animale si cultiva diverse cereale pentru consum
propriu dar si pentru comercializare . Solicitantul
din copilarie este familiarizat cu activitatea in
apicultura, tatal sau avand aceasta ocupatie ca
apicultor profesionist in cadrul exploatatiilor
apicole de stat . Merge frecvent sa ajute la diverse
activitati specifice : extractia mierii , deplasarea in
pastoral , formarea de roi si nuclee de
imperechere , astfel isi consolideaza o baza
practica dar si teoretica in activitatea apicola . In
anul 2009 participa la cursul de formare
profesionala desfasurat de OJCA Tulcea unde isi
consolideaza cunostintele teoretice ale meseriei de
apicultor. Se ocupa de cresterea albinelor in toata
aceasta perioada incepand cu 5 stupi si ajunge in
prezent la un numar de 70 familii de abine .

•Prin actiunile de informare in teritoriu organizate
de GAL DOBROGEA DE NORD a afla despre
proiectele ce se pot accesa pentru dezvoltarea
exploatatiior mici si hotaraste sa depuna un proiect
pentru dezvoltarea exploatatiei .

Descrierea 
proiectului 

•Pentru atingerea obiectivului proiectului, solicitantul
își propune:

•Obiective obligatorii3):

•OO1. Producție estimată a fi comercializată până la
acordarea tranșei a doua de sprijin (minim 20%) =
2.362,50 euro

•OO2. Amenajare platformă gunoi de grajd – Nu este
cazul

•OO3. Stabilirea/ menținerea domiciliului, sediului
social și locului de muncă al-Îndeplinit

•Obiective suplimentare(minim 3):

•OS1. Comercializarea producției proprii în procent de
peste 7% din valoarea primei tranșe de sprijin –
aproximativ 787,50 euro;

•OS2. Creșterea randamentului și a productivității
muncii prin achiziția de unelte/ echipamente: ladă
stup (50 buc); faguri artificiali (1.000 bucăți), sârmă
inox (5 kg), centrifugă apicolă (1 buc)

•OS3. Îmbunătățirea managementului exploatației
agricole: participarea la cursuri de pregătire

Obiective

•Bunuri achiziţionate - rame tei 1000 buc, faguri
artificali 100 kg/ 1000 buc (1 kg faguri are 10 bucăți foi
ceară), 50 lăzi stup, centrifugă 1 buc, sarmă inox 5 kg
etc.

•Comercializare producției agricole obținute în procent
de minimum 20% din valoarea primei tranșe de plată
(valoarea calculată fără TVA): 22.400,00 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:  
comuna Luncavița,

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 

02.12.2019-02.12.2022

Beneficiarul proiectului 

GHEORGHEVICI NICULAE 
P.F.A.

Date de contact                         
GHEORGHEVICI NICULAE, 

comuna Luncavița, județul 
Tulcea, str. Soimului nr.31       , 

tel. 0752929622, 
marianene23@yahoo.com


