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•INSTALARE TANAR FERMIER IN COMUNA CARNA 
Denumirea 
proiectului 

•Prin aceasta investitie se urmareste cresterea 
competitivitatii sectorului agricol din comuna Carna, 
localitate aflata in teritoriul GAL Valea Dunarii Sudolt. 
Inaintea solicitarii celei de-a doua transe de plata, va 
face dovada cresterii performantelor economice ale 
exploatatiei, prin comercializarea productiei proprii 
in procent de minimum 31% din valoarea primei 
transe de plata. 

Descrierea 
proiectului  

• Cresterea randamentului si a productivitatii prin 
achizitia unui tractor de maxim 70 CP, freza, plug, 
plalsa impletita din sarma zincata, invertor solar cu 
controller, panouri fotovoltaice si acumulator 
pentru panourile fotovoltaice 

Obiective 

• Scaderea costurilor de productie la ha prin 
exploatarea propriilor utilaje fata de 
externalizarea lucrarilor agricole catre terti; 

• Cresterea calitatii produselor agricole prin 
utilizarea masinilor si utilajelor agricole 
performante ce asigura standarde de calitate 
ridicate ale produselor agricole; 

• Imbunatatirea conditiilor de munca prin utilizarea 
masinilor si utilajelor agricole cu dotari moderne, 
crescand productivitatea factorului uman; 

• Cresterea rentabilitatii economice a exploatatiei 
agricole se va putea realiza prin obtinerea unor 
costuri unitare scazute, ceea ce va duce la un 
profit sporit 

Rezultate 

• Implementarea proiectului a fost realizata conform 
graficului de implementare prevazut in PA, ceea ce  
il recomanda pe beneficiar ca un exemplu de buna 
practica 

Lecții învățate/ 
recomandări 

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală” 

Localizarea proiectului: 

Comuna Carna 

Perioada de programare   
2014-2020 

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305 Art. 19 

Domeniul de intervenție: 

  2B 

Valoarea finanțării 
nerambursabile: 

30.000 euro, echivalent a 
136.170,00  Lei (Suma 

rambursata) 

Valoarea contribuției 
private: 

0,00 Euro, echivalent a  
0,00  Lei 

Perioada de 
implementare a 

proiectului: 

decembrie 2017 - 
octombrie 2020 

Beneficiarul proiectului: 
SC DEALUL GOICII SRL 

Date de contact: 

Tel GAL VDS: 
0251.356.654 


