
ANEXA 6 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Locală (GAL) Valea Buzaului  

       Proiect finanțat prin FEADR/EURI 

 

 

•Dezvoltarea fermei apicole Iliescu ST. Titi IF 
in localitatea Viperesti, Judetul Buzau  

Denumirea 
proiectului 

•Beneficiarul detine o exploatatie apicola cu 
efectivul de 70 familii de albine si cu o dotare 
apicola strict necesara. Vatra de stupina este 
amplasata pe raza satului Palici. 

•Prin implementarea acestui proiect isi 
propune cresterea performantelor economice 
ale exploatatiei prin comercializarea 
productiei proprii in procent de 21,33% din 
valoarea primei transe de plata, realizarea de 
investitii corelate cu marimea si profilul 
exploatatiei si absolvirea unui curs in 
domeniul managementului exploatatiei 
agricole. 

Descrierea 
proiectului  

•Obiectivul general al acestui sprijin financiar 
nerambursabil il constituie imbunatatirea 
performantei economice a exploatatiilor 
agricole si facilitatea restructurarii si 
modernizarii exploatatiilor, in special in 
vederea cresterii participarii pe piata si a 
orientarii spre piata, precum si diversificarii 
activitatilor agricole. 

Obiective 

•A comercializat productia proprie in procent 
de 21,33 % din valoarea primei transe de 
sprijin. 

•A achizitionat: centrifuga electrica 
reversibila pe 4 rame, topitor de ceara cu 
abur . 

•A crescut numarul famiilor de albine de la 
70  la 75. 

Rezultate 

•Proiectul a fost finalizat intr-o perioada 
relativ scurta, 13 luni ( fata de cele 33 
prevazute initial), 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:ROMANIA 

REGIUNEA Sud-Est; Judet 
Buzau; Sat Palici, Comuna 

Viperesti, nr. 190 

Perioada de programare   
2014-2020 

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305 /2013, 

art. 5 

Domeniul de 
intervenție:2A, conf. art. 5, 

Reg. (UE), nr. 1305/2013   

Valoarea finanțării 
nerambursabile  

 15.000 euro 

Valoarea contribuției 
private  - 

Perioada de implementare 
a proiectului 33 luni 

Beneficiarul proiectului 
Iliescu St. Titi IF 

Date de contact : sat Palici, 
comuna Viperesti, nr. 190, 

jud. Buzau 

Telefon:0751758292 


