
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală 

CETATEA BUCOVINEI 

     Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

“ ACHIZITIE UTILAJE AGRICOLE PENTRU SC 
BIOTOM AGRO SRL” 

 

Denumirea 
proiectului 

BIOTOM AGRO SRL prin intermediul acestui 
proiect si-a modernizat ferma vegetala situata 
in localitatile Ilisesti si Cajvana, judetul Suceava 
prin achiziţionarea de utilaje agricole necesare 
in procesul tehnologic de cultivare a plantelor. 
Ferma BIOTOM AGRO SRL a realizat o inovare 
de proces, adica a implementat o metoda 
semnificativ imbunatatita pentru 
microintreprindere, care a imbunatatit procesul 
de productie. Astfel, s-au redus costurile de 
productie, prin eliminarea treptata a factorului 
uman, a timpului acordat muncii campului, 
tehnologizarea fermei si cresterea productiei la 
hectar. 

 
 
 
 
 
 

Descrierea 
proiectului  

- Imbunatatirea performantei economice a exploatatiei agricole prin 

introducerea de procese si tehnologii noi, inovative; - Crearea de noi locuri de 

munca; -  Cresterea competitivitatii sectorului agricol printr-o utilizare mai buna 

a resurselor umane si a factorilor de productie; - Cresterea valorii adugate a 

produselor si Cresterea viabilitatii economice; - Incurajarea initiativelor in 

domeniul agricol in special al celor cu caracter inovativ. 

 

 
 
 
 

Obiective 

Dezvoltarea și diversificarea activităților prevăzute în cadrul 
proiectului au efect direct asupra creșterii competitivitatii sectorului 
agricol printr-o utilizare mai buna a resurselor umane si a factorilor de 
productie. 
 Valoarea finantării nerambursabile conform contract finantare nr. 
C1920041V109313503471  / 26.10.2018  este de 326.095,00 lei, din 
care s-a solicitat la plată și s-a decontat  valoarea de 326.068,91 lei. 

 

 
 
 
 

Rezultate 

Imbunatatirea performantei economice a 
exploatatiei agricole prin introducerea de procese 
si tehnologii noi, innovative, in zona rurală prin 
accesarea de fonduri europene. 

 

 

 

 
 
 

Lecții învățate/ 
recomandări 

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală” 

Localizarea proiectului:   

Sat Ilisesti, Comuna Ilisesti, 
judetul Suceava 

Perioada de programare   
2014-2020 

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

Alin.1, lit.(a)  

Domeniul de intervenție  2A-
Îmbunătăţirea performanţei economice 

a tuturor exploataţiilor agricole şi 
facilitarea restructurării şi modernizării 

exploataţiilor, în special în vederea 
sporirii participării pe piaţă, precum şi a 

diversificării activităţilor agricole 

Valoarea finanțării 
nerambursabile  

326.095,00 lei  

Valoarea contribuției private  
231.774,35 lei 

Perioada de implementare a 
proiectului:  

  26.10.2018 – 13.05.2019 

Beneficiarul proiectului 

S.C. BIOTOM AGRO S.R.L.  

Date de contact: 

Telefon 0744705227, Adm. 

dl. Tomescu Silviu-Gabriel 


