
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Locală ASOCIATIA „ VALEA TUTOVEI SI ZELETINULUI ” 

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

•INSTALAREA TINEREI FERMIER RUSU BIANCA-ANA-
MARIA PFA CA SEF DE EXPLOATATIE APICOLA IN 
COMUNA GLAVANESTI, JUDETUL BACAU. 

Denumirea 
proiectului 

• Exploatatia apicola detinuta de RUSU BIANCA-ANA-
MARIA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA, cu sediul 
profesional in sat Muncelu, comuna Glavanesti, judetul 
Bacau, este formata din 138 familii de albine si teren 
pentru vatra stupinei. Obiectivul urmarit de solicitant 
este cresterea performantelor economice ale 
exploatatiei prin comercializarea productiei proprii de 
miere de albine in procent de minimum 20 % din 
valoarea primei transe de plata, dovedita cu documente 
justificative, inaintea solicitarii celei de a doua transe de 
plata. 

•Obiectivele proiectului: 

•1. . Pentru modernizarea exploatatiei apicole se vor 
achizitiona urmatoarele: centrifuga radiala electrica si 
manuala, banc de descapacit 1500 mm, topitor solar, 
rame 1/2, stupi verticali cu 4 caturi cu fund pivnita,  gratii 
Hanemann 12 rame, chingi de legat stupii, sarma inox, 
sublimox AFP Plus, maturator inox 200 l, suport inox 
pentru maturator 200 l, faguri BIO, cantar apicol, 
decristalizator miere. 

•2. Inscriere curs de pregatire profesionala in domeniul 
apicol. 

Descrierea 
proiectului  

•Achizitia unei centrifuga radiala electrica si manuala, 
banc de descapacit 1500 mm, topitor solar, rame 1/2, 
stupi verticali cu 4 caturi cu fund pivnita,  gratii 
Hanemann 12 rame, chingi de legat stupii, sarma inox, 
sublimox AFP Plus, maturator inox 200 l, suport inox 
pentru maturator 200 l, faguri BIO, cantar apicol, 
decristalizator miere. 

Obiective 

•modernizarea exploatatiei apicole . Rezultate 

•  
Lecții învățate/ 

recomandări 

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală” 

Localizarea proiectului:     
Comuna Glavanesti, Judetul 

BACAU 

Perioada de programare   
2014-2020 

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305  

art.19, alin.(1). lit. (a) pct.(i) 
din Reg.(UE) nr.1305/2013 

corespondenta SM6.1 

Domeniul de intervenție   

2B) 

Valoarea finanțării 
nerambursabile  

 40000 euro/186340 lei 

Valoarea contribuției 
private  0 euro/0 lei 

Perioada de implementare 
a proiectului : 14.08.2018 - 

28.08.2019  

Beneficiarul proiectului  

RUSU BIANCA-ANA-MARIA 
PERSOANA FIZICA 

AUTORIZATA, JUDETUL 
BACAU 

Date de contact: 
0745830770,  

rusubianca@yahoo.com 


