
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Locală Valea Dunării Sudolt  

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

• DOTAREA S.C. SUNRAY COM S.R.L. CU UTILAJE  
AGRICOLE 

Denumirea 
proiectului 

• Se doreste o noua dotare cu utilaje agricole a 
societatii, cu un tractor de capacitate cuprinsa intre 
90 si 160 CP, o instalatie de erbicidat cu o latime de 
lucru cuprinsa intre 18-48 m si o capacitate a  
rezervorului cuprinsa intre 2000-4000 litri, precum si 
un distribuitor de ingrasaminte cu o capacitate a 
buncarului de 1000-4000 litri. Investitia va fi realizata 
pe teritoriul Gal Valea Dunarii, in comuna Birca, 
judetul Dolj. 

Descrierea 
proiectului  

• Obiective tehnice: Prin achizitia tractorului se 
imbunatateste performanta exploatatiei din punct 
de vedere tehnic, intrucat calitatea lucrarilor 
efectuate este rapida si superioara; 

• Obiective economico-financiare: Reducerea 
costurilor de productie se realizeaza in principal 
din reducerea semnificativa a costurilor cu 
combustibilul si a pieselor de schimb, aceasta 
datorandu-se scoaterii treptate a tractoarelor 
vechi, care necesitau reparatii periodice, dar si 
prin  evitarea cumpararii graului de samanta 
necesar reluarii ciclului de productie, acesta fiind 
realizat in continuare in cadrul fermei;  

• Obiective de mediu: La achizitionarea tractorului 
se va avea in vedere ca gradul de emisii de dioxid 
de carbon in atmosfera al motoarelor sa fie cat 
mai scazut, iar la achizitionarea instalatiei de 
erbicidat si a distribuitorului de ingrasaminte s-a 
tinut cont de capacitatea acestora de a asigura o 
distribuire uniforma si corecta din punct de vedere 
cantitativ, fara riscul de a polua mediul 
inconjurator. 

Obiective 

• Achizitionare tractor de capacitate cuprinsa intre 90 
si 160 CP, o instalatie de erbicidat cu o latime de 
lucru cuprinsa intre 18-48 m si o capacitate a  
rezervorului cuprinsa intre 2000-4000 litri, precum si 
un distribuitor de ingrasaminte cu o capacitate a 
buncarului de 1000-4000 litri.  

Rezultate 

• Respectarea datelor si cerintelor prevazute in SF 
(ex. graficul de implementare al proiectului, etc.) 

• Implementarea proiectului intr-un timp relativ 
scurt 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 Birca 

Perioada de programare   
2014-2020 

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305 Art. 17 

Domeniul de intervenție: 

  2A 

Valoarea finanțării 
nerambursabile: 

116.011,64 Euro, 
echivalent a 

 540.440.25 Lei 

Valoarea contribuției 
private: 

49.719,27 Euro, echivalent 
a  231.617,25 Lei 

Perioada de 
implementare a 

proiectului: 

martie 2018 - iulie 2018 

Beneficiarul proiectului 

 S.C. SUNRAY COM S.R.L. 

Date de contact: 

Tel GAL VDS: 
0251.356.654 


