
ANEXA 6 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Locală GAL VALEA SOMEȘULUI   

       Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

•Dezvoltarea activitaților de producție non-
agricola ȋn cadrul ȋntreprinderii Cozma 
Cristian-Catalin PFA din loc. Rus, jud. Salaj

Denumirea 
proiectului

•Solicitatul este o ȋntreprindere ȋnființată ȋn 
anul 2010 având domeniul principal de 
activitate creșterea albinelor conform CAEN 
0149. Prin proiect se propune dezvoltarea 
activitătilor din domeniul productiei non 
agricole desfășurate de Cozma Cristian Cătălin 
PFA  ȋn Comuna Rus, Judetul Sălaj. Pentru 
aceasta se vor achizitiona utilaje pentru 
producția de faguri și lumanări din ceară de 
albine sau parafină, se va realiza un website de 
tip magazin comercial prin intermediul căruia 
se vor valorifica produsele realizate. Pentru 
reducerea consumului de energie electrică și 
termică se vor achiziționa panouri solare.

Descrierea 
proiectului 

•Ȋmbunătățirea capacității tehnice a 
ȋntreprinderii ȋn domeniul producției non-
agricole

•Cresterea capacității de promovare si 
comercializare a produselor on line .

Obiective

•S-au achiziționat prese pentru faguri, rafturi 
metalice, un laptop și o multifunctională.

•S-a acizitionat un panou solar pentru- pachet 
solar preparare apă caldă pentru reducerea 
consumului de energie electrică și termică.

•S-a realizat un website prin intermediul 
căruia se vor valorifica produsele realizate.

Rezultate

• Prin folosirea fondurilor europene 
nerambursabile se poate realiza dezvoltarea 
serviciilor oferite populatiei din mediul rural 
prin achiziția de utilaje și echipamente 
performante.

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 „Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  sat 
Rus, com. Rus, judet Sălaj

Perioada de programare   
2014-2020

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

alin 1b investiții în crearea și 
dezvoltarea de activități 

neagricole 

Domeniul de intervenție  6A

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

18.489,77 euro

Valoarea contribuției 
private  2.055 euro

Perioada de implementare a 
proiectului 33 luni

Beneficiarul proiectului 
COZMA CRISTIAN CATALIN 

PFA

Date de contact 
bumcata@yahoo.com 


