
ANEXA 6 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Locală ___________________________________________________________   

       Proiect finanțat prin FEADR/EURI 

 

•DEZVOLTAREA ȘI MODERNIZAREA 
STUPINEI APICOLE FLOREAN DANIEL 
SEBASTIAN I.I., COMUNA VÎNĂTORI-
NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ

Denumirea 
proiectului

• Achiziția de inventar apicol pentru 
dezvoltarea și modernizarea stupinei. 
Proiectul își propune conversia 
produselor apicole către calificarea de 
produs organic.

Descrierea 
proiectului 

•

•Mărirea venitului prin diversificarea 
produselor apicole obținute, respectiv 
recoltarea de polen și propolis.

•Creșterea eficienței operațiunilor stupinei 
prin modernizarea inventarului apicol. 
Sporirea producției și diversificarea 
produselor apicole prin achiziționarea de 
inventar apicol specific, precum și 
modernizarea exploatației apicole 
urmărind conversia către calificarea de 
produs organic.

•Producția de miere organică prin 
migrarea familiilor de albine în noi stupi 
de lemn parafinați, în locul celor vopsiți, 
existenți urmărind conversia treptată a 
întregii expoatații către calificarea de 
produs organic.

Obiective

•Achiziționarea : Mașină de descăpăcit 
semiautomată; suflător albine; Centrifugă 
cu 12 casete, fullautomată, 1200mm; 
Maturator inox 200L cu canea inox; Suport 
maturator 200L; Cărucior pentru butoaie; 
Cărucior pentru stup; Generator AGT 3501 
cu motor honda 3kw; Colector propolis; 
Cântar electronic cu SMS; Gratie hanemann; 
Foiță de ceară naturală 1/1(sau Faguri 
artificiali cuib 1/1); Sublimator acid oxalic; 
Izgonitor; Sârmă inox; Pavilion; Uscător de 
polen; Remorcă apicolă; Stupi lemn; Topitor 
pentru ceară; Melc pentru căpăceală; Lift 
pentru butoaie și următoarele dotări: Gard 
electric pentru stupină; Pachet fotovoltaic; 
Mască vizor panormaic; Filtru pentru mască 
cu vizor panormaic; Afumător inox; 
Combinezon cu ventilție; mănuși de piele

Rezultate

• Prin acordarea finanțării nerambursabile 
prin intermediul M 2.2. Gal Ținutul Zimbrilor, 
au fost îndeplinite obiectivele prezentului 
proiect prin achiziționarea echipamentelor 
necesare pentru buna desfășurare a 
activității.

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 „Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  SAT 
VÂNĂTORI- NEAMȚ, 

COMUNA VÂNĂTORI-
NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ

Perioada de programare   
2014-2020

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

art.17

DOMENIUL DE INTERVENȚIE 
2A

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

139.164,10  Lei

29.841,13  euro

Valoarea contribuției 
private 15.462,68 lei

3.315,68 euro

Perioada de implementare a 
proiectului 19.12.2019- -

19.09.2022

Beneficiarul proiectului 

FLOREAN DANIEL-
SEBASTIAN I.I.

Date de contact FLOREAN 
DANIEL-SEBASTIAN

0741352332

daniel.florean98@gmai.com


