
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Dealurile Târnavelor 

Proiect finanțat prin FEADR 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Rezultate 

• Au fost achizitionate urmatoarele: 
- Platforma de transport stupi 
- Doua containere apicole dotate cu 

kit fotovoltaic 
- Sistem integrat de supraveghere si 

management al albinelor

 

   

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală” 
 

Perioada de programare 
2014-2020 

Beneficiarul proiectului 
II CIF KLUSCH DANIEL 

Localizarea proiectului: 
Nou Sasesc, nr. 266, 

comuna Laslea, jud. Sibiu 
Laslea, jud. Sibiu 

Domeniul de intervenție: 
2A 

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305:  art. 17 

 
 

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

34.095,28 Euro 

Valoarea contribuției 
private 9169 Euro 

Perioada de implementare a 
proiectului 06.07.2018- 

04.01.2021 

Date de contact: 
0745.909.099 

Denumirea 
proiectului 

,,Cresterea eficientei activitatii apicole a II 
CIF KLUSCH DANIEL prin inovare si dotare” 

Descrierea 
proiectului 

Obiective 

 

• Achizitionarea unei platforme de transport 
stupi, a doua containere de transport 68 de 
stupi, dotare cu panouri fotovoltaice 

 
Proiectul urmareste dezvoltarea capacitatii 

de productie a fermei apicole prin 
achizitionarea unei platforme de transport, 
a doua containere de transport 68 stupi 
pentru transhumanta, containere dotate cu 
panouri fotovoltaice, precum si a trei 
sisteme de supraveghere si management a 
albinelor: cate unul pentru fiecare container 
plus unul la vatra stupinei. 
 



 
 
 
 

 

 

 

Lecții 
învățate/ 
recomandări 

 
 
,,Cu ajutorul fondurilor obtinute am 
reusit sa cresc efectivul de albine, 
iar cu ajutorul echipamentelor am 
redus timpul de lucru. Per ansamblu, 
obtinerea finantarii nerambursabile 
a fost un pas inainte in dezvoltarea 
afacerii mele. 
Ca în orice domeniu de activitate, e 
nevoie de implicare și seriozitate, iar 
rezultatele se văd. Mulțumesc pe 
această cale întregului colectiv GAL, 
consultantului Cristi Florea și 
doamnei Margareta Păpară de la 
Cec Bank, agenția Mediaș; oameni 
fără de care nu aș fi reușit. Mult 
succes și cât mai multe proiecte 
finalizate!” 
 - Cif Klusch Daniel 


