
ANEXA 6 – PREZENTARE PROIECT 
 

Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune 
Locală MICROREGIUNEA BELCEȘTI-FOCURI   

       Proiect finanțat prin FEADR/EURI 

 

 

• „ORIENTAREA CĂTRE PIAȚĂ A FERMEI PFA 
MORUZI PETRU DIN COMUNA SCOBINȚI, 
SAT STICLĂRIA, JUDEȚUL IAȘI”

Denumirea 
proiectului

• Solicitantul  și-a propus să dezvolte propria 
exploatație apicolă, prin dotarea cu utilaje și 
echipamente performante în raport cu 
structura actuală a fermei, investiții ce vor 
avea ca rezultat îmbunătățirea performanței 
economice, facilitarea restructurării și 
modernizării, creșterea participării pe piață și 
a orientării spre piață.

Descrierea 
proiectului 

•Comercializarea producției proprii în procent 
de min 5% din valoarea primei tranșe.
•Menținerea domiciliului, sediului social  în 
UAT-ul în care este înregistrată exploataţia 
vizată pentru sprijin. 
•Comercializarea producției proprii în procent 
de peste 5% din valoarea primei tranșe de 
sprijin
•Creşterea randamentului și a productivității 
muncii

Obiective

•Au fost îndeplinite obiectivele propuse prin 
proiect
•Prin proiect s-au achiziționat: Centrifugă 

inox, automata (1buc), Dispozitiv de 
tratament anti varroa – Furetto (1 buc), 
Maturator inox (1 buc), Filtru miere (1 buc), 
Cântar apicol (2 buc), Presă manuală (teasc) 
pentru miere (1 buc), Spirală pentru topitor 
(1 buc), Dispozitiv pentru găurit rame (1 
buc), Minicameră pentru încălzit miere, (1 
buc), Materiale necesare în apicultură, 
Rame (500 buc), Colector polen (80 buc), 
Afumător inox (1 buc), Stupi  verticali (100 
buc), Motocultor (1 buc), Motocoasă (1 
buc).

Rezultate

• Alocare financiară mai mare
• Diminuarea fluxului procedural

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 „Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului: 
COMUNA SCOBINȚI, SAT 
STICLĂRIA, JUDEȚUL IAȘI

Perioada de programare   
2014-2020

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305, art. 19

Domeniul de intervenție   
2A

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

15.000 Euro

Valoarea contribuției 
private  0 Euro

Perioada de implementare a 
proiectului 

06.02.2019 - 27.12.2021

Beneficiarul proiectului   
MORUZI PETRU 

PERSOANĂ FIZICĂ 
AUTORIZATĂ

Date de contact 

Moruzi Petru
0758859645


