
                                                                                                          

 
 

 
 
 
 
Asociația DRUMURILE BISTRIȚEI 
Localitatea Săvinești, Aleea Parcului, Nr. 1, județul Neamț 
Tel: 0747 665555; 0759 012130 
e-mail: drumurilebistritei@gmail.com 
 
 

Anunţ privind deschiderea apelurilor de selecție a proiectelor pentru măsurile 
 

M4/2A - DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚILOR AGRICOLE ; M5/3A – INVESTIȚII ÎN PRELUCRAREA, 
COMERCIALIZAREA ȘI DEZVOLTAREA PRODUSELOR AGRICOLE 

 
Numărul de referinţă al sesiunii de selecție a proiectelor:  4/2018: M4/2A: 12.03.2018 - 16.04.2018; 

M5/3A: 12.03.2018 - 16.04.2018. 
 
ASOCIAȚIA DRUMURILE BISTRIȚEI anunţă lansarea în data de 12 Martie 2018 a apelurilor de 
selecție a proiectelor pentru măsurile:  
 
M4/2A – ”Dezvoltarea activităților agricole”, având ca beneficiari eligibili: Fermieri sau membri ai 
unor gospodării agricole din teritoriul GAL (cu excepția persoanelor fizice neautorizate). Solicitanții 
trebuie să fie autorizați cu statut minim de PFA, persoanele fizice neautorizate nefiind eligibile; 
Forme asociative constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele 
membrilor; 
M5/3A – ”Investiții în prelucrarea, comercializarea și dezvoltarea produselor agricole”, având ca 
beneficiari eligibili: Întreprinderi definite conform legislației naționale în vigoare; forme asociative 
constituite în baza legislației în vigoare, care deservesc interesele membrilor. 
 
Fondurile disponibile alocate în această sesiune: 263.812 euro pentru măsura M4/2A; 254.772 
euro pentru măsura M5/3A. 
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 200.000 
euro pentru măsura M4/2A; 200.000 euro pentru măsura M5/3A. 
Data limită de depunere a proiectelor: 16.04.2018 pentru ambele măsuri: M4/2A și M5/3A. 
Locul și intervalul orar în care se pot depune  proiectele: sediul Asociației Drumurile Bistriței, din 
județul Neamț, Satul Săvinești, Aleea Parcului, Nr. 1, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 900 -
1200. 
Informaţii detaliate privind accesarea și derularea acestor măsuri sunt cuprinse în Ghidul 
solicitantului pentru măsura M4/2A-V02 respectiv în Ghidul solicitantului pentru măsura M5/3A-
V02 , postate pe pagina de internet a GAL: http://drumurilebistritei.ro. 
Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare: sediul ASOCIAȚIEI 
DRUMURILE BISTRIȚEI din Localitatea Săvinești, Aleea Parcului, Nr. 1, Județul Neamț; Telefoane: 
0747 665555; 0759 012130; 0744 229137; 0759 012133; 0759 012132; 0759 012134; E-mail: 
drumurilebistritei@gmail.com.  
Toate informațiile detaliate, aferente măsurilor M4/2A și M5/3A lansate în cadrul acestor apeluri 
de selecție, sunt disponibile pe suport tipărit la sediul GAL. 
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