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Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020  
Obiectiv Tematic 9. Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme 
de discriminare 
Axa Prioritară 6. Educaţie şi competenţe 
Prioritatea de investiții: 10.ii. ”Îmbunătățirea calității și eficienței și accesul la 
învățământul terțiar și a celui echivalent în vederea creșterii participării și a nivelului de 
educație, în special pentru grupurile defavorizate” 
Obiective specifice: (O.S.) 6.7, 6.9, 6.10. 
Numărul de identificare al Contractului: POCU/379/6/21/124388 
Titlul proiectului: “MĂSURI ACTIVE PENTRU CREȘTEREA PARTICIPĂRII LA 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL TERȚIAR ANTREPRENORIAL A STUDENȚILOR DIN MEDII 
DEFAVORIZATE Antre_S” 
Beneficiar: Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară ”Ion Ionescu 
de la Brad” Iași 
 
SA 2.1 - Proiectarea metodologică și realizarea a 3 studii practice de analiză a 
pieței muncii din 3 regiuni de dezvoltare pentru identificarea și analiza 
sectoarelor cu potențial competitiv antreprenorial în 3 centre universitare. 
 
 

 
STUDIUL PRACTIC 5 ÎN CENTRUL UNIVERSITAR IAȘI 

 
 

IDENTIFICAREA POTENȚIALILOR ANTREPRENORI ÎN RÂNDUL 
STUDENȚILOR GT- MODERNIZARE FERMĂ APICOLĂ 

 
 

Cercetarea a pornit de la următoarea ipoteză de lucru: analiza și evaluarea 
managementului proiectelor  adaptată de către studenții Facultății de Agricultură  în funcție 
de complexitatea proceselor, particularităților și specificul activităților din domeniul de 
activitate al firmei noi înființate, de trăsăturile firmei care gestionează și aplică aceste 
procese, dar și de caracteristicile resurselor umane. 

 Prezentăm în continuare un proiect denumit Modernizarea exploataţiei apicole APIS 

MELIFERA prin achiziţia de separatoare centrifugale şi construirea unui spaţiu de 

depozitare în Sat Gura-Văii, Comuna Stănileşti, judeţul Vaslui,  prin FEADR, 

Submăsura 6.1 ”Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” 

Istoricul activităţii  
S.C APIS MELIFERA S.R.L a fost înfiinţată în luna martie a anului 2016, în vederea 

desfăşurării activităţilor de creştere a albinelor şi valorificarea producţiei de miere obţinută. 
Societatea este persoană juridică română, are formă de societate cu răspundere limitată şi îşi 
desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi statutul ei. Societatea nu are filiale 
sau sucursale în ţară sau străinătate.  



 

 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 

2 
 

Sediul social este situat în judeţul Vaslui, Municipiul Huşi, Strada Arinului, Nr.4; 
Locul de realizare a investiţieiunde societatea îşi desfăşoară activitatea şi unde este 
amplasată stupina, când nu este plecată în pastoral, este în Sat Gura-Văii, Comuna 
Stănileşti, Judeţul Vaslui. Capitalul social al societăţii este de 200 lei fiind subscris de 
asociatul unic şi administratorul societăţii în persoana d-nei Ciobanu Maria. 

Submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” se încadrează, conform 
Regulamentului nr. (CE) 1305/2013, art.19, în Măsura 06 „Dezvoltarea exploataţiilor şi a 
întreprinderilor” şi contribuie la domeniul de intervenţie 2B ”Facilitarea intrării în sectorul 
agricol a unor fermieri calificaţi corespunzător şi, în special, a reînnoirii generaţiilor”, precum 
şi domeniul de intervenţie secundar - DI.3a. 

Submăsura 6.1 are ca scop: Instalarea pentru prima dată a tinerilor fermieri, ca şefi/ 
manageri ai unei exploataţii agricole; Îmbunătăţirea managementului, creşterea 
competitivităţii sectorului agricol, precum şi conformitatea cu cerinţele de protecţie a 
mediului, igienă şi bunăstarea animalelor şi siguranţa la locul de muncă; Încurajarea 
tinerilor şi a familiilor din mediul rural de a se stabili în mediul rural, ceea ce va crea un 
efect pozitiv asupra economiei naţionale în general. 

Descrierea situaţiei actuale a S.C APIS MELIFERA S.R.L privind dotarea actuală: 
- în prezent activitatea fermei apicole S.C APIS MELIFERA S.R.L se realizează 

în condiţii  de dificultate, întrucât  extragerea mierii se realizează manual, conducând 
astfel la productivitate scăzută  în cadrul societăţii;  

- pentru realizarea în condiţii de eficienţă şi eficacitate a activităţii de producţie a 
fermei apicole solicitantul are în vedere achiziţionarea în cadrul prezentului proiect de 
finanţare a: 

 două separatoare centrifugale pentru extracţia mierii de albine, care vor fi 
transportate în vetrele temporare – în situaţiile în care stupii se vor afla în 
pastoral, împreună cu o camera montabilă de adăpostire şi un generator de 
energie electrică afla în folosinţa solicitantului APIS MELIFERA; 

 Construirea unui spațiu de depozitare,  în Sat Gura-Văii, Comuna Stănileşti, 
Judeţul Vaslui, în vederea depozitării materialelor și uneltele necesare 
desfăsurării activității apicole. 
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- solicitantul are în vedere îmbunătăţirea şi eficientizarea activităţii apicole a 
stupinei prin dezvoltarea capacităţii de producţie a fermei cu 27%  în primii 3 ani de la data 
aprobării deciziei individuale de acordare a sprijinului de instalare. 

 Obiectul de activitate al solicitantului (pentru care solicitantul are certificate 
constătatoare de la Oficiul Registrului Comerţului in sensul că desfăşoară 
respectivele activităţi) 

Activitatea principală conform codificării (ordin 337/20.04.2007): 
COD CAEN 0149 – Creşterea altor animale (creşterea albinelor şi producţia de miere şi 

ceară de albine); 
Terenuri agricole (ha) în anul 0 

                                                    Terenuri 

Nr. 
crt 

Amplasare Judeţ/Localitate Suprafaţă totală (mp) / Categoria de 
folosinţa 

Valoarea 
contabilă Lei 

Regim juridic 

1 Judeţul Vaslui, Comuna 
Stănileşti, Sat Gura-Văii 

8.800 mp (0,88 ha)/ 

categoria de folosinţă arabil 
 

13.800 
 

Proprietate 
Animale, păsări şi familii de albine în anul 0 

Nr. 
Crt 

Localitate/ 
Judeţ 

Nr. animale deţinute  Păsări 
Nr. 

Familii 
de 

albine 
Nr. 

 
Cabaline 

 
Bovine 

 
Ovine 

 
Caprine 

 
Porcine 

Alte 
specii 

1. Sat Gura-Văii, Comuna 
Stănileşti, judeţul Vaslui 

- - - - - - - 230 

TOTAL - - - - - - - 230 

Precizare: cele 230 de familii de albine au fost achiziţionate de societate, unitar, de la mai 
multe persoane fizice din zona comunei Stănileşti, judeţul Vaslui, prețul unei familii fiind 
de aproximativ 400 de lei. 

Conform art. 2 din R (UE) nr. 1305/ 2013, (1) „tânăr fermier” înseamnă o persoană 
cu vârsta de până la 40 de ani inclusiv (până cel mult cu o zi înainte de a împlini 41 de ani) 
la momentul depunerii Cererii, care deţine competenţele şi calificările profesionale adecvate 
şi care se stabileşte pentru prima dată într-o exploataţie agricolă ca şef al respectivei 
exploataţii. 
Se constată că exploataţia apicolă a solicitantului îndeplineşte toate aceste 
condiţii, astfel: 

 Exploataţia are o dimensiune economică de 12.019,8 S.O. Această valoare S.O a 
fost calculată conform Cererii de finanţare măsura 6.1 versiunea 1.0 iulie 2017. 

 Exploataţia are forma juridică de societate cu raspundere limitată si indicatorii o 
situează în categoria microîntreprinderilor. 

 Exploataţia este întregistrată în registrul de identificare APIA sub numărul: 
RO001169067 

 
Descrierea speciei de albine utilizată în cadrul fermei apicole: 

Apis mellifera carpatica: 
Aceasta este o rasă foarte blândă pe fagure. În timpul examinării manifestă un 
comportament liniştit, are în general un slab instinct de roire, este foarte productivă,, în 
condiţii excepţionale de cules, producţia de miere medie multianuală poate atinge 40-50 
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kg/familie. Totodată, în cazul culesurilor intense, ca cel de la floarea-soarelui, ea este chiar 
predispusă la blocarea cuibului cu miere, însuşire considerată preţioasă deoarece prin 
aceasta se reduce cantitatea de puiet crescută şi deci uzura albinelor şi se asigură proviziile 
pentru lunile lungi de iarnă concentrate pe un număr redus de faguri în zona cuibului, mierea 
este căpăcită uscat, iar tendinţa de propolizare este considerată a fi slabă. 
Descrierea investiţiei 

Proiectul de investiţie de faţă vizează achiziţionarea a două separatoare 
centrifugale pentru mierea de albine (instalaţii de extracţie a mierii din fagure) în 
vederea modernizării şi eficientizării activităţii în cadrul fermei apicole şi construirea unui 
spaţiu de depozitare, în Sat Gura-Văii, Comuna Stănileşti, Judeţul Vaslui.  

Menţionăm că solicitantul are în folosinţă o camera demontabilă mobilă care se poate 
monta şi amplasa facil în locaţiile variate ale stupăritului pastoral, dotată cu generator 
propriu cu două ieșiri de 220 V şi în care se vor amplasa instalaţiile de extras mierea 
(separatoarele centrifugale de extracţie a mierii).  

Potrivit statisticilor Ministerului Agriculturii, în România existau în anul 2019, 37.000 de 
apicultori, dintre care aproximativ 35.000 făceau parte parte dintr-o forma asociativa. 
Numărul optim de familii de albine ce pot fi crescute în România în toate zonele 
bioapicole este de 1.764.351 familii de albine. Potenţialul melifer al ţării asigură pentru 
familiile de albine o producţie de miere recoltabilă de 211.716 tone. Din analiza 
potenţialului melifer al ţării, pe zone bioapicole şi culesuri, în raport cu consumul propriu 
al familiilor de albine şi cu producţia anuală de miere marfă a rezultat un efectiv de de 
975.062 familii de albine în anul 2018.  

În prezent România produce anual, cu un efectiv de peste 1.000.000 de familii de 
albine, 20.000 de tone de miere din care 85% se exportă şi numai 15% se consuma pe 
piaţa internă. 
 În Romania mierea înregistrează costuri ridicate deoarece exploataţiile apicole  
sunt încă subdimensionate. Astfel, 84% din exploataţiile apicole sunt de dimensiuni familiale, 
cu aproximativ 20 de familii de albine. Numai 16% din familiile de albine sunt încadrate în 
exploataţii comerciale cu un efectiv de peste 50 de familii. Cu toate acestea, România speră 
să devină unul din principalii furnizori de miere ai Uniunii Europene. Cu o producţie a ţărilor 
din Uniunea Europeană între 130.000-150.000 de tone şi cu un consum între 300.000-
320.000 de tone, se înregistrează un deficit de 170.000 de tone, care este preluat de 
importuri. 

Producătorii autohtoni de miere ar putea pierde din pieţele occidentale de desfacere 
în condiţiile în care nu realizează marfă de cea mai bună calitate. Aceasta întrucat, China a 
reînceput, după trei ani de restricţionare, exporturile în această zonă. Experienţa anilor 
trecuţi a arătat că nu întotdeauna mierea din România a corespuns normelor de calitate ale 
Uniunii Europene, unele transporturi cu miere fiind returnate în ţara. Pentru a fi în 
conformitate cu normele de calitate impuse de UE, mierea nu trebuie să conţină antibiotice, 
medicamente pe care unii apicultori le folosesc pentru tratarea albinelor.  

 ELEMENTE REFERITOARE LA  MEDIU: 
Descrierea modului prin care investiţia respectă condiţiile de mediu sau prin care 

activitatea descrisă aduce îmbunătăţirea acestor condiţii. 
 Proiectul de finanţare de faţă nu va avea un impact negativ asupra 
mediului, bunurile achizitionate prin proiect neavand un impact negativ/daunator asupra 
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mediului; in ceea ce priveste familiile de albine, prin rolul reglator în natură al albinelor 
acestea vor contribui la protecţia mediului.  

Este ştiut faptul că pentru ca plantele să rodească trebuie să se producă polenizarea 
şi ulterior fecundarea. Prin polenizare se înţelege procesul prin care grăunciorii de polen de 
pe antere ajung pe stigmatul florii, iar prin fecundare se produce contopirea grăunciorilor de 
polen cu ovulele. 
 Dintre insecte, albinele melifere participă la polenizarea plantelor în procent 
de 75 – 90%, în funcţie de numeroşi factori, în rest participă alte insecte precum bondari, 
albine sălbatice, viespi, muşte, furnici, fluturi, cărăbuşi. 
 Absenţa polenizării prin intermediul albinelorar conduce la diminuarea drastică a 
producţiei de seminţe, fructe şi legume şi chiar la dispariţia unui însemnat număr de 
specii. 
 Sunt frecvente situaţiile în care anumite culturi viguroase nu rodesc, cum pot fi 
întâlnite şi situaţii când culturi mai puţin viguroase sunt încărcate de rod. Aceste diferenţe 
sunt urmarea faptului că pe stigmatul florii nu a ajuns cantitatea necesarâ de polen sau 
polen corespunzător provenit de la alte plante din acelaşi soi sau soiuri diferite. 
Necesitatea folosirii în mod organizat a albinelor şi polenizarea a crescut considerabil 
deoarece extinderea pe suprafeţe mari  a tratamentelor pentru combaterea bolilor şi 
dăunătorilor culturilor agricole împuţinează şi chiar duce la dispariţia entomofaunei 
polenizatoare sălbatice.  

 Întreţinerea familiilor de albine în mod organizat de câtre alpicultori face ca acestea 
să reziste pe timpu iernii, dovedindu-se în primăvară şi mai apoi în tot timpul anului, cei mai 
siguri polenizatori.  

Existenţa albinelor în timpul înfloririi livezilor, de exemplu, când în natură 
există puţine insecte polenizatoare, susţin un spor de producţie de 50-60%. 
 În scopul asigurării unei polenizări eficiente, familiile de albine trebuie să fie putenice, 
cu cel puţin 30.000 albine, cu puiet în toate stadiile de dezvoltare, cu provizii de hrană 
suficiente şi cu matca tânără şi prolifică. 
 La polenizarea culturilor agricole, numărul stupilor amplasaţi pe o vatră nu 
trebuie să depăşească 50 de familii, iar distanţa între vetre trebuie să fie de cel puţin 
100 m când aparţin aceleaiaşi stupine şi 300 m în cazul unor stupini diferite. Este interzisă 
amplasarea stupinei pe direcţia de zbor a albinelor aparţinând altei stupine.  

În activitatea lor de culegătoare, albinele realizează polenizarea tuturor 
plantelor pe care le vizitează, asigurând perpetuarea lor, contribuind la păstrarea 
echilibrului în natură, mediul ambiant fiind expus unor grave perturbări datorită poluării. 

În căutarea surselor variate şi permanente de nectar, în cadrul fermei apicole se va 
practica deplasarea stupinelor la masive melifere, urmând ca în pauzele dintre expediţii 
stupii să fie cantonaţi pe 2-3 vetre.  Pentru reuşita stupăritului pastoral solicitantul S.C APIS 
MELIFERA S.R.L  cunoaşte următoarele aspecte:  

 lucrările legate de pregătirea şi mânuirea stupilor înainte şi în timpul transportului; 
 baza meliferă, timpul de înflorire specific fiecarei zone şi drumurile de acces spre 

masiv;  
 locul efectiv de amplasare al stupinei, 
 sursele de apă şi tot ce ţine de locaţia respectivă din punctul de vedere al asigurării 

unui pastoral reuşit. 
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Înainte de a efectua deplasarea la locul de cules se va face recunoaşterea masivului 
melifer. În acest fel se stabileşte cu precizie locul unde va fi amplasată stupina pentru a fi 
siguri că stupii să fie umbriţi, să existe o sursă de apă (care este foarte necesară), 
posibilitatea ca stupina să fie evacuată uşor în caz de urgenţă (deci drumuri practicabile). Se 
aleg vetre de stupină la marginea pădurilor, în poieniţe sau locuri cu râritură de arbori. Toţi 
stupii trebuie verificaţi înainte de plecare, pentru a verifica  atat starea familiilor cât şi a 
stupilor. 

Proiectul de finanţare de faţă vizează îndeplinirea următoarelor obiective: 
 Valorificarea mai bună a potenţialului natural şi a resurselor melifere ale 

zonelor limitrofe Comunei Stănileşti şi a vetrei stupinei; 
 Îmbunătăţirea nivelului calitativ a produselor obţinute (miere de albine, 

ceară, propolis); 
 Creşterea standardelor de productivitate, eficienţă, calitate şi performanţă 

a societăţii; 
 Creşterea rentabilităţii economice a stupinei; 
 Creşterea eficienţei şi a productivităţii muncii;  
 Îmbunatatirea condiţiilor de lucru; 
 Îmbunătătirea calităţii produselor apicole ca urmare a achiziţionării instalaţiei 

de extracţie a mierii; 
 Gestionarea eficace şi eficientă a timpilor destinaţi extracţiei mierii; 
 Diminuarea pierderilor calitative şi cantitative la produsele apicole obţinute; 

Proiectul de finanţare de faţă respectă reglementările, normele şi 
standardele naţionale şi europene în vigoare în domeniul sanitar-veterinar, de 
mediu şi în privinţa managementului calităţii, în ceea ce priveşte obţinerea produselor 
apicole. Produsele apicole rezultate prin proiect vor respecta conditiile de calitate impuse de 
exportul în Uniunea Europeană a mierii naturale de albine, precum şi a modului de 
prezentare al acesteia. Pentru a fi în conformitate cu normele de calitate impuse de UE, 
mierea produsă în stupina S.C APIS MELIFERA S.R.L nu va conţine antibiotice, 
medicamente pe care unii apicultori le folosesc pentru tratarea albinelor. În scopul analizei 
calităţii mierii obţinute, a dozării şi ambalării acesteia solicitantul va apela la subcontractarea 
unor instituţii specializate în prestarea acestor servicii la standarde de calitate si performanţă. 

Precizări privind capacitatea existentă şi capacitatea propusă a se realiza la 
finalizarea investiţiei: 

În urma implementării proiectului,S.C APIS MELIFERA S.R.L intenţionează să îşi 
dezvolte capacitatea existentă de producţie a fermei apicole. Astfel, în primii trei ani de la 
data aprobării deciziei individuale de acordare a sprijinului de instalare, S.C APIS 
MELIFERA intenţionează să îşi mărească cu 27% capacitatea de producţie, respectiv să 
ajungă de la 230 de familii în prezent la 280 de familii de albine.  Dezvoltarea 
capacităţii fermei apicole va aduce beneficii şi anume: 

- producţia obţinută va creste ca urmare a cresterii numarului de stupi si va fi de 
calitate mai ridicată întrucât stupina va fi amplasată în preajma zonelor cu culturi 
ecologice;  

- producţia medie pe fiecare stup va înregistra o creştere semnificativă 
întrucât stupii vor fi amplasaţi în masive melifere bogate în polen calitativ; 
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- cu ajutorul separatoarelor centrifugale pentru mierea de albine achizitionate prin 
proiect, activitatea fermei va fi mult mai eficientă, iar solicitantul va putea introduce în planul 
de producţie sortimente noi de miere cu care va acoperi  segmente noi de piaţă. 

Proiectul de investiţie contribuie la realizarea obiectivelor generale ale 
măsurii 6.1 prin: 

• Îmbunătăţirea şi creşterea competitivităţii sectorului agricol prin promovarea 
instalării tinerilor fermieri şi sprijinirea procesului de modernizare şi conformitate cu 
cerinţele pentru protecţia mediului, igiena şi bunăstarea animalelor, siguranţa la locul de 
muncă; 

• Îmbunătăţirea managementului exploataţiilor agricole prin reînnoirea generaţiei 
şefilor acestora, fără creşterea populaţiei active ocupate în agricultură. 

 De asemenea proiectul de investiţie va contribui la îndeplinirea obiectivului 
specific al măsurii 6.1, respectiv creşterea veniturilor exploataţiilor conduse de 
tinerii fermieri prin îndeplinirea următorilor factori: 

1. Îmbunătăţirea managementului explotaţiei agricole (apicole) 
- achiziţionarea celor două separatoare centrifugale pentru mierea de albine va 

contribui la creşterea capacităţii de productie, creşterea producţiei si productivităţii şi implicit 
la creşterea veniturilor care vor conduce simultan la eficientizarea şi dezvoltarea armonioasă 
a managementului exploataţiei apicole în vederea valorificării producţiilor obţinute. În 
acelaşi timp managementul se va îmbunătăţi şi prin multiplicarea relaţiilor contractuale 
stabilite de solicitant. 

2. Îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiei agricole 
(apicole) 

- proiectul de finanţare va contribui lacreşterea standardelor de productivitate, 
eficienţă, calitate şi performanţă, creşterea rentabilităţii economice ale societăţii şi 
va conduce la dezvoltarea iminentă a solicitantului prin posibilitatea integrării în aval – 
producţie de articole din ceară de albine, tincturi de propolis, lăptişor de matcă, păstură, 
apilarnil); 

3. Adaptarea producţiei la cerinţele pieţei 
- ulterior implementării proiectului solicitantul are în vedere certificarea ecologică 

de un organism de inspecţie specializat a produselor obţinute în cadrul stupinei, cât şi 
dezvoltarea gamei de miere obţinută în special cea monofloră (tei, izmă, floarea-
soarelui, rapiţă); 

4. Respectarea normelor comunitare, în special, cerinţele de eco-
condiţionalitate, de protecţie a muncii, protecţia mediului şi sanitar-veterinare 

- proiectul de finanţare va contribui la respectarea normelor comunitare în 
special cele de mediu întrucât prin stupăritul pastoral în masive melifere bogate în polen 
acestea se va  contribui la polenizarea naturală a plantelor. 
 
Potenţialii furnizori ai solicitantului sunt: 

POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI 

Denumire furnizor de materii 
prime/materiale 

auxiliare/produse/servicii 
Adresa 

Produs furnizat si 
cantitate aproximativă 

Valoare 
aproximativă 

-LEI- 

% din total 
achiziții 

 S.C.APITOTAL PRODIMPEX 
S.A 

Str. Romano Alexandru, nr. 22, 
Sect. 2, Bucureşti 

 
Materiale 

10.350 77,17% 
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S.C ADELIKA S.R.L Str. Armaşului, Ploieşti, judeţul 
Prahova 

Medicamente, materiale 2.400 17,89% 

S.C TECLEM PROD S.R.L Piaţa Librtăţii nr. 1, Făget, 
judeţul Timiş 

Dezinfectante 150 1,12% 

S.C  Euro honig – Bee Vital 
S.R.L 

Str. Constantin Sandu Aldea, 
Bucureşti 

Material biologic 500 3,73% 

S.C AGRANA Romania S.A  Str. Străuleşti nr. 178-180, 
sector 1, Bucureşti 

Zahăr (supliment nutritiv 
familii albine în perioada 

iernării) 

12 0,09% 

Total   13.412 100% 

Detalierea investiţiilor necesare pentru atingerea  obiectivelor, inclusiv date 
tehnice, părţi desenate, anexate. 
Prin proiectul de finantare prezent submăsura 6.1  se vor achizitiona două separatoare 
centrifugale de extracţie a mierii și se va construi un spațiu de depozitare: 

Nr. 
Crt 

Denumire/Tip utilaj/echipament 
Număr 
bucăţi 

 
Valoare fără TVA Lei 

TVA 
Lei 

 
Total cu TVA 

Lei 
     

1 Separator centrifugal  2 32.000 6.080 36.080 

2 Spaţiu de depozitare 1 92.400 17.556 109.956 

3 Total - 124.400 23.636 146.036 

 

Centrifugă apicolă reversibilă inox 20 rame multietajat electrică 220V full 
automat Lyson: 
Centrifugă apicolă reversibilă (cu casete) din inox alimentar pentru 20 rame 
multietajat 3/4 (23 cm înălţime). Acţionare electrică 220V motor montat în 
partea inferioară. Putere motor 1500W. Capace plexiglas. 
-Coşul este dotat cu o bară specială care împiedică blocarea, şi arcuri speciale care permit 
tragerea înapoi a casetelor în poziţia de start. Coşul este echipat cu rulmenţi atât în partea 
superioară cât şi partea inferioară. Casetele sunt prevazute 
cu separatoare din tablă. 

 
Dotată cu panou de comandă full automat cu 

display: 
-3 programe memorate din fabrică 
-5 programe pe care le poate memorara apicultorul. 

Fiecare program are 7 paşi. La fiecare pas se poate seta 
viteza, durata si sensul de centrifugare. 
Dotată cu canele din inox diametru 2 inch; Diametru cuvei 
1200 mm.  

 
 

 Spaţiu de depozitare 
Caracteristicile principale ale spaţiului de 
depozitare: 

Gabarit exterior: 14.87 m x 6.82 m x 7.51 m 
Inaltime la streasina: 6.95 m 
Inaltime la coama: 7.51 m 
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Suprafata construita: 101.41 mp 
Volum interior: 728.15 mc 
 

Materiale utilizate: 
Panouri tip sandwich 
Schelet metalic din oţel 
 

 
 

 
 
Descrierea generală a lucrărilor specifice care 
se realizează în cadrul fermei apicole familiilor 
de albine. 
A. Lucrări de primavară 
- Stimularea familiilor de albine se va face 

administrând hrană lichidă, cu siropuri şi ceaiuri. 
- Largirea cuibului de albine se va efectua pe masură ce timpul se încălzeste, atunci când 
este necesar a se asigura familiilor de albine în curs de dezvoltare spaţiu mai mare pentru 
ouatul mătcii. Largirea cuibului se face prin introducerea de faguri clădiţi în cuib. 
- Pregătirea familiilor pentru culesurile principale. Pregătirea pentru sezonul apicol 
începe din timpul iernii când se recondiţionează stupii şi întregul inventar, se procură materiale 
necesare în stupină, se însârmează ramele, se fixează fagurii artificiali, se organizează 
evidenţa şi planul de activitate. 
B. Lucrări de vară 
- Tratamente cu varachet. 
- Înmulţirea se va realiza prin metoda 
roirii artificiale prin divizarea familiilor. 
- Pregătirea familiilor pentru cules ( 
împachetarea stupilor, transportul în 
pastoral, adaugare rame şi faguri 
artificiali, extras miere) 
 
C. Lucrări de toamnă 
- Pregătirea cuibului în vederea iernăriise realizează în luna octombrie (chiar la începutul 
acesteia). Prin organizarea cuibului înaintea iernării se urmăreşte dimensionarea lui în raport 
cu puterea familiei, precum şi repartizarea proviziilor de hrană în aşa fel încât albinele din 
ghemul de iernare să aibă acces la acestea, fără a 
fi nevoite să se deplaseze pe alţi faguri. 
- Împachetarea stupului pentru iernat 
 

 
 

D. Lucrări de iarnă 
- Administrare suplimente vitamino-proteice 
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- control auditiv-sumar 
 
Produsele obținute în cadrul fermei apicole APIS MELIFERA: 
S.C Apis Melifera S.R.L  va obţine în cadrul fermei apicole urmatoarele sortimente de 
produse apicole: 

Nr.Crt Denumirea produsului Preţ lei/kg 

1 Miere rapiță 20 

2 Miere salcâm 18 

3 Miere tei 15 

4 Miere floarea-soarelui 10 

Miere de albine 
 Ferma apicola este momentan formată din 230 stupi/familii de albine. Un stup 

produce anual circa 40-50  kg de miere, astfel: 

 miere polifloră – 5 kg/stup/sezon , este produsă în primăvară şi de regulă nu se 
comercializează, mierea obţinută fiind in proportie de 100% destinată în general 
consumului familiilor de albine pe timpul iernării;  

 miere rapiță – 15 kg/stup/sezon ( lunile aprilie-mai), este prima miere extrasă în 
anul apicol.   

 miere de salcâm – 10 kg/stup/sezon (luna mai), este recoltată în luna mai; 
 miere de tei – 10 kg/stup/sezon (luna iulie), este recoltată în luna iulie; 
 miere de floarea-soarelui – 10 kg/stup/sezon (luna august), este recoltată în luna 

august; 
Din  producţia totală de miere de albine (salcâm, tei şi floarea –soarelui), 90% este 

destinată comercializării iar 10% este destinată consumului propriu de catre 
familiile de albine. 
Descrierea sortimentelor de produse: 
 Miere 

 mierea de rapiță – se distinge ușor de celelalte tipuri de miere în primul rând prin 
culoare, aceasta având o nuanță alb-laptoasă sau crem. are o textura cremoasă, fină, este 
un tip de miere care se cristalizează foarte repede din cauza conținutului ridicat de glucoză. 
Ca și textură poate fi comparată cu șerbetul. 

 mierea polifloră - este o miere cu aspect limpede, cu nuanţe de chihlimbar. Mirosul 
foarte expresiv denotă un buchet nuanţat de arome, bine echilibrat, care scoate în evidenta 
multitudinea de flori care il compun. 

 mierea de salcâm - este uşor de recunoscut dupa culoarea sa albă-gălbuie, 
deosebit de frumoasă, luminoasă si transparentă. Mirosul sau subtil, putin persistent denota 
acelasi gust rafinat si elegant, usor de floare de salcam 

 mierea de tei – are aroma cea mai placută şi cea mai puternică dintre toate tipurile 
de miere. Este recunoscutâ drept calmat psihic, somnifer, anafrodiziac; 

 mierea de floarea-  soarelui – are proprietaţi psihice şi tonice generale, este 
afrodiziacă, stimulează imunitatea; 
 Ceară  

 Ceara de albine este o resursă importantă în apicultura, dar care este insuficient 
exploatată.  Ceara este un produs secretat de glandele cerifere ale albinelor şi serveste 
acestora ca materie prima pentru construirea fagurilor.  În functie de materia prima şi de 
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tehnologia extragerii, ceara de albine se clasifica în 2 categorii: ceara de stupină 
(extrasa din faguri cu ajutorul topitorului de ceară cu abur) şi ceara industrială (extrasă 
la cald cu ajutorul solvenților, folosind reziduurile de faguri rezultați de la extracțiile 
anterioare și este folosit numai în scopuri industriale). Ceara de albine prezinta o întreagă 
gamă de culori, de la alb până la brun, trecând prin diferite nuanţe de galben, cenuşiu-
verzui, portocaliu, galben-închis spre brun, culoarea fiind în funcţie de flora, vârsta 
fagurilor, precum şi de modul de conditionare. 

 Solicitantul va lua urmatoarele măsuri de creștere a producţiilor de ceară în 
cadrul stupinei Apis Melifera: 

- strângerea resturilor de ceară de pe fundul stupilor cu ocazia curătirii acestora; 
- curătirea ramelor, pereţilor stupilor, a hrănitoarelor în cursul lucrărilor care impun 

intervenţii în familia de albine. Solicitantul va avea în vedere ca propolisul, rezultat din aceste 
operaţiuni de răzuire, să fie sortat şi păstrat separat; 

- strângerea capacelelor de ceara rezultate de la descăpacirea fagurilor în vederea 
extracţiei mierii; 

- intensificarea folosirii familiilor de albine la clădirea fagurilor artificiali atât pentru 
valorificarea potenţialului natural al albinelor de producere a cerii, cât si pentru 
disponibilizarea unui numar cât mai mare de faguri pentru reformare; 

- dupa extracţie, ceara rezultată se menține în stare lichidă o perioadă cât mai 
înelungată (48-72 de ore), protejând vasul respectiv cu materiale termoizolante pentru 
limpezirea cerii și separarea impurităților aflate în suspensie. 
 Propolis  

Albinele recoltează propolis de pe diferite plante (cireş, vişin, plop, brad, molid) şi îl 
transportă în cuib, fiind folosit pentru apărarea cuibului.  

Propolisul este o substanţă brun-deschisă cu nuanţe până la brun închis şi uneori cu 
reflexe verzui, puțin solubil în apă, dar perfect solubil în eter şi alcool. În prezent are o larga 
aplicare în terapeutica medicală, sub formă de extract alcoolic, unguent sau diferite alte 
preparate medicamentoase. 

Recoltarea propolisului are un caracter zonal, în zonele mai reci şi cu păduri înclinația 
de propolizare este mai pronunțată faţă de zona de câmpie. De asemenea, toamna si 
primăvara albinele propolizează mai mult decât în cursul verii. 

În vederea cresterii cantitatii de propolis obținută, APIS MELIFERA va lua 
următoarele măsuri: 

 cu ocazia fiecărei intervenţii care se face în cuibul familiilor de albine, în special în 
perioada de primavară şi toamnă, se vor curăţa prin răzuire, toate părţile şi elementele 
din stup ce prezintă depuneri de propolis; 

 se vor distanţa ramele între ele, precum şi scândurelele de podișor cu câte 2-4 mm, 
formându-se spaţii care, după umplerea lor de către albine cu propolis, vor fi curăţate 
reţinându-se propolisul rezultat; 

 în timpul sezonului apicol, ori de câte ori plasa din plastic este încărcată, pe majoritatea 
suprafeței cu propolis, se desface prin desprinderea pânzei colectoare de care aderă cea 
mai mare parte din propolis, reaşezandu-se în poziţia iniţială; 

 recoltarea propolisului de pe pânza colectoare se face o dată pe an după ce în prealabil 
a fost păstrată câteva zile la temperatură scăzută (congelator). 
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Potenţialii clienţi ai S.C APIS MELIFERA S.R.L sunt: 

POTENTIALII CLIENȚI AI SOLICITANTULUI 

Nr.crt Client (Denumire și adresa) Valoare 

-LEI - 

% din vânzări 

1. S.C Bit Cake S.R.L 66.420 45% 

2. S.C. ENACHE MORARIT S.R.L 51.660 35% 

3.  Persoane fizice 29.520 20% 

 TOTAL 147.600 100% 

Precizare: valorile din tabel sunt valabile pentru anul 1 (după momentul  instalării) 
Analiza SWOT a proiectului de investiții: 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Puncte tari ale fermei apicole APIS 

MELIFERA: 
 Cunoştintele deţinute de solicitant în domeniul 

creşterii albinelor; 
 Ferma apicolă este amplasată într-o regiune 

favorabilă practicării apiculturii (păduri de salcâm, culturi 
de floarea soarelui); 

 Obţinerea de produsele apicole - mierea, ceara şi 

propolisul de calitate în conformitate cu normele şi 
standardele naţionale şi europene în vigoare. Calitatea 

produselor apicole va fi certificată prin analize fizico-
chimice în cadrul laboratorului Inspectoratului Sanitar 

Veterinar Vaslui. 

 Solicitantul are o atitudine orientată spre calitate, 
seriozitate şi performanţă, care se va reflecta în modul de 

administrare a stupinei şi de procesarea şi obtinerea  
mierii. 

Puncte slabe ale fermei apicole 

APIS MELIFERA: 
 Lipsa experienţei în domeniul 

apicol. 
 Spaţiu de depozitare insuficient 

 Lipsa promovării pe piaţa locală. 
 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

Oportunităţiledezvoltării  fermei apicole APIS 

MELIFERA: 
 Nivelul relativ ridicat şi în creştere al cererii 

pentru produsele apicole, în principal miere, în România. 

 Existenţa unui mediu natural favorabil pentru 
practicarea apiculturii;  

 Standardele de calitate din ce în ce mai ridicate 
cerute pe piaţa internă şi europeană în domeniul 

producţiei şi ambalării mierii (conţinut de antibiotice, 
reziduuri), care se constituie într-un avantaj 

competiţional durabil pentru firmele ce le respectă şi 

totodată o ridicată barieră de intrare pe piaţă pentru 
produsele contrafacute şi concurenţă neloială; 

 Orientarea populaţiei spre o alimentaţie naturală 
şi sănătoasă, consumul de miere şi alte alimente care nu 

conţin aditivi, conservanţi şi sunt obţinute respectând 

normele, legislaţia şi metodologia naţională şi europeană.  

Ameninţăriale fermei apicole APIS 

MELIFERA: 
 Concurenţa neloială a pieţei negre 

(existentă şi în cazul produselor apicole) 

care se manifestă prin comercializarea pe 
piaţă de miere contrafacută, de slaba 

calitate la preţuri similare sau chiar mai 
scăzute decat preţul mediu al pieţei; 

 Lipsa unor campanii de promovare 
la nivel naţional/regional a consumului de 

produse apicole, în scopul conştientizării 

populaţiei şi promovării unei alimentaţii 
sănătoase; 

 Inexistenţa unei reţele de distribuţie 
a produselor apicole la nivel regional; 

 Puterea scăzută de cumpărare a 

populatiei; 
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Durata de realizare și etapele principale; graficul de realizare a investiţiei. 

Luna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Activitatea prevăzută             

I.Semnare contract cu AFIR             

II.Proiect tehnic            

III.Dosare achiziţii            

IV.Plăţi proiect,din care;             

1. Organizare şantier             

2. Proiectare şi aşistenţă 
tehnică 

 

3.Hala     109.956       

4. Montaj             

5. Asigurăre utilități            

5.1. Alimentare cu energie            

5.2 Alimentare cu apă            

6. Procurare separatoare 

centrifugale 

      36.080     

Total 146.036 

Ajutor nerambursabil 124.400 

 
Prezentarea capacităţii fizice de producţie estimate pentru anul 0 – momentul instalării şi 

cei cinci ani de prognoză: 

 Denumire produs apicol Producţie  
An 0 (kg) 

Producţie 
An 1 (kg) 

Producţie 
An 2 (kg) 

Producţie 
An 3 (kg) 

Producţie 
An 4 (kg) 

Producţie 
An 5 (kg) 

Miere rapiță 3.450 3.750 4.050 4.200 4.350 4.500 

Miere  poliflora 1.150 1.250 1.350 1.400 1.450 1.500 

Miere salcam 2.300 2.500 2.700 2.800 2.900 3.000 

Miere tei 2.300 2.500 2.700 2.800 2.900 3.000 

Miere floarea-soarelui 2.300 2.500 2.700 2.800 2.900 3.000 

TOTAL 11.500 12.500 13.500 14.000 14.500 15.000 

 

Prezentarea veniturilor previzionate din comercializarea producţiei obtinute, pentru anul 

0 – momentul instalării şi pentru fiecare din cei cinci ani de prognoză: 

Denumire produs apicol  Venituri 
 An 0 (lei) 

Venituri 
 An 1 
(lei) 

Venituri 
 An 

2(lei) 

Venituri 
 An 3 
(lei) 

Venituri 
 An 4 
(lei) 

Venituri 
 An 5 
(lei) 

Miere  poliflora 0 0 0 0 0 0 

Miere rapiță 69.000 75.000 81.000 84.000 87.000 90.000 

Miere salcam 41.400 45.000 48.600 50.400 52.200 54.000 

Miere tei 27.600 30.000 32.400 33.600 34.800 36.000 

Miere floarea-soarelui 18.400 20.000 21.600 22.400 23.200 24.000 

Total 156.400 170.000 183.600 190.400 197.200 204.000 

Precizare:nu a fost luată în calcul producţia de miere polifloră întrucât aceasta nu este destinată 

comercializării. 

B. Descrierea premiselor pentru estimarea cheltuielilor 
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În cadrul fermei apicole se înregistrează cheltuieli anuale cu hrana albinelor (zahăr pudră în timpul 
iernării), medicamente, dezinfectante, materiale auxiliare necesare desfăşurării activităţilor apicole şi 

cheltuieli cu achiziţionarea de material bilogic. 

De asemenea se vor înregistra şi cheltuieli cu personalul întrucât în cadrul proiectului se are în vedere 
angajarea unei persoane cu funcţia de îngrijitor apicol, cu un salar brut de 1.000 lei/lunar. 

 Prezentarea cheltuielilor previzionate, pentru anul 0 – momentul instalării şi 
pentru fiecare din cei cinci ani de prognoză: 

Cheltuieli anuale în cadrul 

fermei apicole 

Cheltuieli 
An 0 (lei) 

Cheltuieli 
An 1 (lei) 

Cheltuieli 
An 2 (lei) 

Cheltuieli 
An 3 (lei) 

Cheltuieli 
An 4 (lei) 

Cheltuieli 
An 5 (lei) 

1.Cheltuieli cu hrana 

albinelor 
460 500 540 560 580 600 

2.Cheltuieli cu medicamente 2.160 2.400 2.640 2.760 2.880 3.000 

3.Cheltuieli cu dezinfectante 135 150 165 173 180 188 
4.Cheltuieli cu materiale 

auxiliare 2.570 10.350 10.350 5.635 5.635 5.635 

4.1 Afumători 150 150 150 150 150 150 

4.2 Măști 120 120 120 120 120 120 

4.3 Stupi albine 0 6.000 6.000 3.000 3.000 3.000 

4.4 Colectoare polen  1.500 0 0 0 0 0 

4.5 Cuțite descăpăcit 150 0 0 0 0 0 

4.6 Dălți apicole 150 150 150 150 150 150 

4.7 Tăvăluge apicole 300 300 300 300 300 300 

4.8 Pintene apicole 200 200 200 200 200 200 

4.9 Faguri artificiali 0 2.500 2.500 1.250 1.250 1.250 

4.10 Rame 0 750 750 375 375 375 

4.11 Sârme rame 0 180 180 90 90 90 

5. Cheltuieli cu materialul 

biologic 0 500 500 250 250 250 

6. Cheltuieli cu personalul 22.800 22.800 45.600 45.600 48.000 48.000 

7. Combustibil 7.950 7.950 8.480 8.480 9.360 9.360 

TOTAL CHELTUIELI 36.070 44.650 68.275 63.458 66.885 67.033 

 
 

Indicatori An 0 An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 

Venituri       

Sectorul vegetal - - - - - - 

Sectorul zootehnic 156.400 170.000 183.600 190.400 197.200 204.000 

TOTAL VENITURI 156.400 170.000 183.600 190.400 197.200 204.000 

Cheltuieli       

Sectorul vegetal - - - - - - 

Sectorul zootehnic 36.075 44.650 68.275 64.458 66.885 67.033 

TOTAL CHELTUIELI 36.075 44.650 68.275 64.458 66.885 67.033 

REZULTAT BRUT 125.350 125.350 115.325 126.942 130.315 136.967 

 Veniturile şi cheltuielile sunt exprimate în lei. 
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Precizare: în anul 0 – momentul instalării nu au fost prevăzute cheltuieli cu stupii 
pentru albine, faguri artificiali, rame şi sârmă pentru rame întrucât se 
preconizează creşterea capacităţii fermei apicole începând cu anul 1 după 
acordarea primei de instalare. Nu au fost prevăzute cheltuieli pentru 
achiziţionarea de colectoare de polen şi cuţite de descăpăcit în cei 5 ani de 
prognoză întrucât acestea vor fi achiziţionate in anul 0 – momentul instalării. De 
asemenea cheltuielie cu materialul biologic (mătci) se vor înregistra în cadrul 
fermei incepând cu anul 1 după acordarea primei de instalare în vederea creşterii 
capacităţii de productie a fermei. 

Analiza economico-financiară 
Analiza economico-financiară a unităţilor economice se ocupă cu studierea fenomenelor şi 
proceselor economice care au loc la nivelul acestor unităţi, a rezultatelor economico-
financiare obţinute, în raport cu sarcinile programate,  stabilirea cauzelor care provocă 
abateri şi desfăşurarea fenomenelor analizate şi luarea măsurilor pentru reglarea şi 
optimizarea întregii activităţi. 
Analiza economico-financiară a unităţilor economice joacă un rol important în conducerea 
acestora, adică în exercitarea tuturor atributelor sau funcţiilor conducerii(previziune, 
organizare, coordonare, comandă, control), precum şi realizarea funcţiunilor fundamentale 
ale unităţilor(cercetare-dezvoltare, producţie, comercială, financiar-contabilă şi de personal). 

Proiecţia contului de profit şi pierdere activitate cu proiect 

Nr. 
Crt 

Categoria  Anul 0 Anul 1 Anul 2 Anul 3 
 

Anul 4 Anul 5 

Venituri din exploatare 

1 Cifra de afaceri LEI 156.400 170.000 183.600 190.400 197.200 204.000 

2 Venituri din 
exploatare 

LEI 156.400 
170.000 183.600 190.400 197.200 204.000 

Cheltuieli pentru exploatare 

3 
Cheltuieli materiale 
- total 

LEI 0 0 0 0 0 0 

4 
Cheltuieli cu 
personalul - total LEI 22.800 22.800 45.600 45.600 48.000 48.000 

5 
Cheltuieli pentru 
exploatare - total 

LEI 36.075 44.650 68.275 63.458 66.885 67.033 

6 
Rezultatul din 
exploatare 

LEI 120.325 125.350 115.325 126.942 130.315 136.967 

Sursele de finanţare a investiţiei 

Din valoarea totală a investiţiei de 31.404 Euro, ajutorul public nerambursabil este de 26.751 Euro. 

I Curs Euro/leu 4,7502 din data de 27.03.2019   

Procent finanţare publică = 100%    

 

Cheltuieli eligibile 

Cheltuieli 
neeligibile 

Total 

 Euro Euro Euro 

Ajutor public nerambursabil 26.751  26.751 

Sursele de finanţare pentru completarea 
necesarului de finanţare din care: 26.751  31.404 

- autofinanţare  4.653  
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TOTAL PROIECT 26.751 4.653 31.404 

Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei. 
Locuri de muncă nou-create 1 
Total personal existent: 1; din care personal de execuţie: 1 
Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: 

Studii şi experienţa profesională relevante pentru proiect: Ciobanu Mariadeţine studii 
relevante pentru proiect, ea fiind absolventăîn cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi 
Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi, al Facultatii de Agricultura, Specializarea 
Inginerie Economică, obţinând în acest sens o diplomă în domeniu recunoscută de către 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 
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Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei. 
 

INDICATORI  FINANCIARI 

          Anul 
UM 

Total an 1 Total an 2 Total an 3 Total an 4 Total an 5 

Nr.crt. Specificaţie Valoare 

1 Valoare investiție(Vi)~ valoarea totală a proiectului fără TVA LEI 124.400 

2 

Veniturile din exploatare (Ve) = veniturile realizate din 
activitatea curentă, conform obiectului de activitate al 

solicitantului. LEI 

 
170.000 

 
183.600 

 
190.400 

 
197.200 

 
204.000 

3 
Cheltuieli de exploatare (Ce)= cheltuielile generate de 

derularea activităţii curente 
LEI 

 
36.075 

 
44.650 

 
68.275 

 
63.458 

 
66.885 

4 
Rata rezultatului din exploatare (rRe) - trebuie sa fie minim 

10% 
% 73.74% 62,81% 66,67% 66,08% 67,14% 

5 Durata de recuperare a investiţiei (Dr) - maxim 12 ani ANI 1,93401 

6 
Rata rentabilităţii capitalului investit (rRe) - trebuie sa fie 

minim 5% 
%      

7 Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) - trebuie sa fie 
mai mare sau egal cu 1.2 

Numeric      

8 Rata îndatorării pe termen mediu şi lung (rl) - maxim 60% %      

9 Rata de actualizare 
% 

8% 

10 Valoare actualizata neta (VAN) - trebuie sa fie pozitivă LEI 473.528 

11 Disponibil de numerar la sfârşitul perioadei - trebuie sa fie 
pozitiv 

LEI 0 0    
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DIAGRAMA GANTT A PROIECTULUI 
 
 

Luna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Semnare contract cu AFIR             

Proiect tehnic 700           

Dosare achiziţii   200         

Proiectare și asistență tehnică 4.279   

Organizare şantier     2.100        

Construcţie hală     109.956       

Alimentarea cu energie      3.000      

Alimentarea cu apă       5.250     

Procurare separatoare 

centrifugale 

       36.080    

Darea în folosință             

 
 

 
Avizat, 
 
Manager de proiect:  
Conf. dr. Carmen Olguța BREZULEANU 
 
 


