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Ghid privind implementarea locală a abordării LEADER/DLCC în cadrul Programului SARD  

 

1. Pașii cheie privind implementarea SARD LEADER/DLCC la nivel local  

 

Mai jos sunt prezentați pașii cheie care au făcut posibilă implementarea principiilor LEADER/DLCC în 

Moldova la nivel local. 

 

Pasul 1 – Stabilirea planului și echipei SARD LEADER. Planul de implementare SARD LEADER cuprinde 30 

de luni (august 2016 – decembrie 2018). Echipa include: 1 expert european în domeniul dezvoltării 

rurale și membrii echipei locale de implementare, incluzând managerul echipei, 4 facilitatori și 4 experți 

în domeniul dezvoltării rurale locale. Orizontul dat de timp și capacitatea vizată a echipei sunt necesare 

pentru a asigura un proces inclusiv/participativ de implementare locală, precum și durabilitatea 

rezultatelor după finalizarea programului. 

 

Pasul 2 – Implementarea campaniei locale de ridicare a nivelului de conștientizare (septembrie – 

noiembrie 2016). Campania de mobilizare locală a fost implementată de expertul internațional SARD 

LEADER/DLCC și membrii echipei SARD în a doua parte a anului 2016, incluzând ședințe și discuții pentru 

prezentarea abordării LEADER și mobilizarea partenerilor locali potențiali. Informațiile privind abordarea 

LEADER și criteriile pentru crearea GAL SARD au fost diseminate în cadrul conferințelor, întrunirilor 

locale și prin intermediul campaniilor media.  

Produse: Actori locali informați și mobilizați, cooperarea și interesele cărora reprezintă “sămânța” 

potențialei inițiative GAL. O decizie preliminară a primăriilor interesate privind delimitarea teritorială a 

GAL-ului vizat. Primăriile cointeresate au semnat un acord preliminar din numele satelor lor privind 

delimitarea parteneriatelor teritoriale (care sate și din ce GAL-uri fac parte). 

Rezultat: crearea de jos în sus a opt parteneriate teritoriale preliminare SARD LEADER în decembrie 

2016. 

 

Pasul 3 – Acordarea de consiliere, mentorat și expertiză privind dezvoltarea rurală pentru 

parteneriatele identificate SARD LEADER în scopul abilitării lor. A se vedea mai mult în descrierea de mai 

jos a “Etapei 1” privind procedura de planificare locală a SARD LEADER. În baza consilierii din partea 

facilitatorilor comunitari au fost create grupuri teritoriale de lucru voluntare în fiecare inițiativă GAL 

pentru a identifica necesitățile și obiectivele comune, și pentru a învăța și implementa planificarea 

strategică participativă. Aceste grupuri de voluntari au inclus reprezentanți din partea a trei grupuri de 

actori (AL, companiile locale, reprezentanții societății civile locale) și au semnat cu primăriile acorduri 

preliminare de parteneriat (ianuarie – martie 2017).  

Rezultatul a fost crearea de jos în sus a opt Grupuri de Acțiune Locală SARD LEADER preliminare în 

martie 2017. 
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Pasul 4 – Învățarea din exemple – vizita de studiu în Toscana, Italia pentru a studia planificarea 

dezvoltării rurale locale, proiectele și organizarea GAL, în scopul ajustării pe viitor a lecțiilor însușite în 

teritoriul țintă. Toate inițiativele SARD GAL și-au ales reprezentanții în grupul vizitei de studiu și au 

pregătit o broșură de prezentare a GAL. Broșura a fost tradusă în limba italiană, fiind prezentată și 

diseminată în rândul partenerilor italieni. După vizita în Toscana, fiecare reprezentant GAL a pregătit un 

raport detaliat privind vizita de studiu, incluzând recomandări pentru potențiala adoptare a 

experiențelor italiene la nivel local. Aceste rapoarte vor fi prezentate și discutate la ședința grupului de 

lucru GAL. Mediatizarea vizitei a fost oferită de SARD pentru a crea și distribui un documentar despre 

vizita de studiu. (iulie 2017)  

 

Pasul 5 – Oferirea de asistență tehnică pentru procesul planificării strategice al GAL la nivel local  

Elaborarea în mod participativ a Planului Strategic de Acțiuni pentru fiecare GAL pentru cinci ani;  

Elaborarea Planurilor de implementare SARD LEADER pentru doi ani;  

Elaborarea Dosarului de proiecte pentru fiecare GAL care să conțină minimum 50 fișe de proiect. 

Procesul de planificare participativă durează în timp. Procesul a început în aprilie 2017 și s-a finalizat în 

noiembrie 2017.  

 

Pasul 6 – Crearea GAL-urilor formale  

Acest pas include semnarea Acordului de Parteneriat Teritorial pentru fiecare GAL; Alegerea organelor 

decizionale ale GAL; Aprobarea Strategiei și Planului de acțiuni al GAL; prezentarea Planului de Acțiuni 

către SARD pentru aprobare și finanțare. Membrii ai opt GAL-uri SARD au semnat Acordul de Parteneriat 

în cadrul celei de-a doua conferințe SARD LEADER organizate la Comrat în noiembrie 2017.  

 

Pasul 7 – Crearea oficiului și managementului GAL lu anunțarea solicitării GAL de propuneri locale  

Este un moment important de instituționalizare a GAL ca o mică agenție de dezvoltare locală, care 

acoperă teritoriul dat al GAL cu activitățile sale. Oficiile SARD LEADER și echipele de management din 2 

membri au fost create în februarie – martie 2018.   

  

Pasul 8 – Implementarea proiectului pentru realizarea obiectivelor strategice GAL. Fiecare GAL 

evaluează propunerile prezentate de proiecte locale și selectează proiectele locale pentru 

implementare. 78 de proiecte locale sunt implementate în 2018.  
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2. Criteriile și procedura pentru crearea parteneriatelor locale pilot SARD LEADER/DLCC  

 

Acest material este pregătit pentru a informa potențialele SARD GAL-uri. Conținutul se bazează pe 

criteriile UE LEADER privind formalizarea GAL-urilor LEADER, ajustate la situația din localitățile-pilot în 

regiunea țintă a SARD. 

 

2.1 Lista criteriilor pentru formalizarea parteneriatului SARD LEADER  

O municipalitate nu poate face parte decât într-un singur GAL și teritoriul GAL-ului trebuie să fie coeziv. 

Cel puțin trei municipalități pot constitui un GAL și numărul locuitorilor din municipalități trebuie să fie 

minimum de 10 000. 

Centrele urbane de peste 10 000 locuitori nu pot face parte din GAL, dar se recomandă ca GAL-ul să 

coopereze în problemele strategice cu centrele urbane din teritoriul lor. 

Rata diferitor actori în GAL: 33,3% organizații publice, 33,3% sectorul de afaceri, 33,3% reprezentanți ai 

societății civile.  

Rata diferitor actori în Consiliul GAL: cel puțin 50% din membri + 1 persoană care reprezintă sectorul de 

afaceri și societatea civilă și 50% din membri - 1 persoană reprezentând administrația locală. 

Este important de identificat contextul comun cultural și/sau economic și/sau istoric și/sau ambiant, etc. 

care stă la baza parteneriatului teritorial stabilit drept temelie pentru coeziunea teritorială necesară. 

Este important de a da denumiri atractive GAL-urilor care să fie corelate cu identitatea acestora 

specificată mai sus. 

Se recomandă de către SARD să nu să se schimbe parteneriatele prestabilite, care au semnat scrisoarea 

de parteneriat inițial SARD în decembrie 2016, dar se va recunoaște de SARD ca o îmbunătățire pozitivă, 

faptul ca aceste opt parteneriate existente să-și extindă teritoriul cu implicarea altor municipalități. 

Documentația prezentată SARD GAL privind formalizarea parteneriatului trebuie să includă procesul 

verbal al deciziei oficiale a fiecărui membru cu privire la interesele lor de a deveni membri ai GAL. Ceea 

ce înseamnă că consiliul local al municipalităților, adunarea generală a ONG-urilor locale, consiliile 

întreprinderilor, etc., care sunt membri ai GAL-ului vizat trebuie să ia o decizie oficială cu privire la 

interesul lor de a deveni membru GAL înainte de data limită pentru prezentarea documentației 

parteneriatului. A se vedea mai multă informație despre data limită și documentele necesare mai jos.  

Membrii GAL trebuie să fie organizații locale. Orice ONG național sau internațional, care dispune de 

filiale locale sau organizații membre locale în zonele rurale, pot fi membri doar a unui singur GAL. 
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2.2 Prezentarea documentației parteneriatului către SARD  

Documentele necesare de a fi prezentate  

Descrierea succintă a parteneriatului teritorial dat, coeziunea sa și motivul interesului de a conlucra – 2-

3 pagini  

 

 

Prezentarea succintă a fiecărui membru al parteneriatului formalizat GAL  

Procesul verbal privind decizia organului decizional legal al fiecărei organizații – membru despre 

aderarea la parteneriatul GAL dat și denumirea, funcția și datele de contact al reprezentantului ales al 

fiecărui membru, care va deține dreptul de a vota în GAL.   

Teritoriile GAL vor fi delineate prin decizia Consiliilor Locale relevante. Consiliile Locale urmează să ia 

decizia privind aderarea la un anumit GAL și primarii trebuie să semneze Documentul de Parteneriat 

SARD GAL. Teritoriul acelor municipalități va fi teritoriul unui Parteneriat SARD GAL, primarii cărora au 

semnat Documentul de Parteneriat GAL în baza deciziei consiliilor locale vizate. Procesul verbal cu 

privire la deciziile relevante ale consiliilor locale trebuie să fie prezentate către SARD.  

Persoane fizice pot fi membri prin semnarea scrisorii de interes și Documentului de Parteneriat GAL. 

Scrisoarea semnată de interes trebuie să fie prezentată către SARD.   

Organizațiile neînregistrate fără personalitate juridică pot fi membri prin semnarea scrisorii de interes de 

către reprezentanții organizației date neînregistrate (de ex. clubul tinerilor, clubul femeilor, clubul 

sportiv, etc.), nominalizarea reprezentantului lor, care va deține dreptul de a vota în GAL și semnarea 

Documentului de Parteneriat GAL de către reprezentantul dat. Procesul verbal al evenimentului de luare 

a deciziei și scrisoarea de interes semnată trebuie să fie prezentate către SARD.  

Toate formularele acestor documente sunt oferite de SARD.  

Documentul de Parteneriat SARD GAL va fi semnat de toți membrii în cadrul evenimentului SARD 

organizat în noiembrie 2017. 
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3. Ghid pentru elaborarea rapoartelor misiunii de documentare (MD)  

Acest ghid este pregătit pentru facilitatorii locali SARD LEADER pentru prima lor misiune în satele-țintă. 

Conținutul necesar al raportului  

Numele facilitatorului 

Numărul pre-GAL SARD LEADER unde s-a implementat MD 

Denumirea satelor vizitate 

Cât timp ați petrecut într-un sat în mediu 

Intervalul de timp pentru implementarea MD (când și câte zile în total ați realizat MD) în teritoriul dat 

GAL 

Care este impresia generală1 despre teritoriul GAL cu privire la  

- Potențialul economic local  

- Capacitățile umane locale  

- Mediul ambiant local  

- Infrastructura locală  

- Capacitatea instituțională, organizațională locală  

Oferiți exemple din sate. De ex. frumusețea naturală a pădurii în x sate este un potențial valoros de 

dezvoltare, etc.   (În total maximum 5000 caractere)  

Ce este caracteristic, valoarea sau specificul acestor sate: (Max 500 caractere) 

Care este scopul comun pentru cooperarea teritorială a satelor date: (Max 500 caractere) 

Cu cine v-ați întâlnit și ați purtat o discuție de cel puțin 10 minute (Nu oferiți nume, dar funcția și/sau 

categoria actorului – de ex. primar, 3 reprezentanți ai autorității locale, 5 fermieri, etc.): 

Vă rugăm să rezumați conținutul celor mai interesante discuții: (Max 1000 caractere) 

Ați prezentat LEADER localnicilor (Max 500 caractere)  

- Dacă da, câtor persoane: 

- Dacă da, care a fost reflecția lor:  

Vă rugăm, să vă imaginați, care ar fi trei direcții principale de dezvoltare locală a teritoriului dat, în baza 

MD: (Max 1000 caractere) 

Care sunt resursele locale disponibile pentru realizarea acestor direcții de dezvoltare: (Max 1000 

caractere) 

Care sunt principalele provocări în calea dezvoltării acestor sate: (Max 500 caractere) 

Ați identificat vreun viitor partener potențial pe parcursul MD (în afară de cei care sunt deja incluși în 

Harta Partenerilor SARD)? Dacă da, cine sunt aceștia Nu oferiți nume, doar funcția și/sau categoria 

actorului –de ex. doi fermieri cointeresați în satul x, clubul femeilor în satul z, etc.): 

 

                                                           
1 Vă rugăm să nu vă aprofundați în date statistice, pur și simplu oferiți o prezentare generală, descriere a situației 
din teritoriu. 
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Ați identificat viitori deținători potențiali de proiecte pe parcursul MD? Dacă da, cine sunt ei și ce fel de 

idei de proiect dețin. (Nu oferiți nume, doar funcția și/sau categoria actorului – de ex. im fermier dorește 

să creeze o menajerie la ferma sa în satul x; două femei interesate care doresc să stabilească o 

producere specială e alimente găgăuze în satul z, etc.):(Max 1000 caractere) 

Ați completat harta partenerilor SARD LEADER cu nume și date noi? Dacă da, câți potențial parteneri noi 

ați găsit în sat pe parcursul MD: 

Vă rugăm să evaluați în cifre părerea dumneavoastră privind posibilitatea de a lucra cu SARD LEADER în 

aceste sate (zero înseamnă nici-o șansă și zece înseamnă sigur la 100%): 

Vă rugăm să anexați cele mai interesante fotografii pe care le-ați realizat pe parcursul MD. Vă rugăm să 

descrieți fotografiile pe care le-ați anexat. 

Ați găsit careva informație, document sau link interesant, special cu privire la aceste sate, teritoriu? Vă 

rugăm să le expuneți aici.  
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4.  Modelul SARD LEADER de evaluare a satului  

 

DOMENII ANALITICE  INDICATORI TIP COMENTARII  

SUPRAFAȚA ȘI POPULAȚIA  

Caracteristica 
geografică/profilul topografic  
Oportunități de dezvoltare 
implicate de poziția 
geografică  
Distanța până la principalele 
centre de dezvoltare (orașe, 
municipalități) 

# de unități teritorial-administrative  De bază Avantajele generale 
din caracteristicile 
geografice și 
topografice  

Poziția geografică   

Suprafața, km2/ha  De bază 

Suprafața totală din suprafața totală a țării, % Opțional  

Densitatea, locuitori/km2 De bază 

Distanța până la principalele centre de 
dezvoltare, km 

De bază 

  

Tendințele și caracteristicile 
demografice generale  
Structura populației după gen 
și vârstă  
Compoziția etnică  
Tendințele migraționale  

Populația, mii  De bază Populația rezidentă a 
zonelor și profilul 
acesteia, 
Diferențe relevante, 
Tendințe  

Populația după vârstă, % De bază  

Populația după gen/sex, % De bază  

Creșterea naturală a populației  Opțional 

Sarcina demografică/coeficientul îmbătrânirii Opțional 

Populația după nivele de studii, % Opțional 

Structura/componența etnică, mii/% Core 

Tendințe migraționale (interne/externe), 
mii/% 

Core 

  

Studii  Numărul de școli – primare și secundare  Opțional   

Elevi și studenți conform nivelului de studii, 
numărul  

De bază   

Cadre didactice – numărul după nivelul de 
studii  

De bază   

Studierea pe tot parcursul vieții (# de instruiri 
și populație instruită) 

Opțional  

Sănătatea  Medici, număr De bază  

Personalul medical total, număr  Opțional  
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DEZVOLTAREA TERITORIALĂ ȘI MEDIUL AMBIANT  

Clima  
Principalele resurse naturale  
Dezvoltarea teritorială  
Infrastructura de 
bază/ambiantă  

Clima De bază Sunt oare facilitățile și 
infrastructura de bază 
conform necesităților 
economiei locale? 

Resurse minerale, peisajul, zone agricolă, 
calitatea solului, etc. 

De bază  

Tipul micro-regiunii (îndepărtată, agricolă vs 
industrială, turistică etc.) 

Opțional 

Structura terenurilor, ha: 
Suprafața localității  
Suprafața de terenuri agricole  
Suprafața drumurilor  
Păduri  
Ape  
Etc. 

De bază 

Zone protejate, % din suprafața totală  De bază 

Populația conectată la aprovizionarea 
publică cu apă, % 

De bază  

Populația conectată la sistemul public de 
canalizare, % 

De bază 

Populația ce beneficiază de colectarea și 
evacuarea organizată a deșeurilor, % 

De bază 

Energia & eficiența energetică  Gospodării ce beneficiază de aprovizionare 
cu gaz natural, % 

De bază  

Sisteme de încălzire bazate pe biomasă  Opțional  

   

RESURSE UMANE & DEZVOLTAREA ECONOMICĂ  

Structura populației active  
Profilul calificării  

 

Populația economic activă, numărul Opțional Numărul și distribuția 
locurilor de muncă în 
zonă; 

 

Rata ocupării 15-64, după gen  De bază 

Rata șomajului  De bază 

Angajați per sector economic  De bază 

Populația ocupată după nivel de studii  De bază 

Populația șomeră după nivel de studii  De bază 

  

Bugetul public  Venituri totale, valoarea totală  Proxy  

Cota veniturilor locale, %  Proxy 

  

Structura întreprinderilor  Structura întreprinderilor după sector, # & % De bază Oportunitățile pentru 
logistică și servicii. 
Accesibilitatea peții. 
Mediul de afaceri.  
Potențialul de turism 
în GAL. Oportunități 
pentru dezvoltarea 
zonelor rurale  

Structura întreprinderilor după dimensiune  De bază 

  

Agricultura Suprafața agricolă, % suprafața totală  De bază 

Suprafața agricolă utilizată după tip (zone cu 
diverse culturi), % 

De bază 

Structura gospodăriilor agricole 
/întreprinderilor după dimensiune, număr și 
% 

De bază 

Populația animală (numărul șeptelului) De bază 

Rețeaua rutieră  Lungime rețelelor rutiere naționale/locale, 
km 

De bază 

Cota drumurilor în stare bună, % De bază 

Lungimea rețelei de cale ferată, km De bază 
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Infrastructura comunicațiilor  Abonați de telefon, numărul  Opțional   

Abonați la telefonia mobilă  Opțional  

Accesul gospodăriilor la internet  De bază  

  

Turism  Capacitatea de cazare (paturi) conform 
tipului de cazare  

De bază 

Rezervații naturale, facilități culturale, de 
sport, recreaționale, oferte turistice speciale 
(de ex. agro-turismul) 

Opțional 

  

Infrastructura serviciilor 
(transportul public)  

Frecvența transportului public  De bază  

Numărul mediu de pasageri  Opțional  

DEZVOLTAREA SOCIALĂ ȘI INSTITUȚIONALĂ    

Dezvoltarea capacității 
comunității  

Parteneriat, relaționare, activități de 
instruire etc. 
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5. Modelul SARD LEADER pentru evaluarea comunității  

Tabelul pentru evaluarea necesităților GAL  

Domeniu de 
intervenție  

Care sunt 
problemele, 
dificultățile 

de bază? 

Cine este 
afectat 

de aceste 
probleme

? 

Care sunt 
nevoile/cere

rile 
comunității 

locale? 

Care sunt 
barierele în calea 

satisfacerii 
acestor 

nevoi/cereri? 

Cine este 
responsabil

? 

Care sunt 
soluțiile 

propuse? 

              

Economia 
locală 

            

            

            

      

              

Infrastructura 
fizică 

            

            

            

            

              

Natura și 
mediul local  

            

            

            

            

              

Servicii sociale 
și medicale  

            

            

            

            

              

Educația  
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6. Schema evaluării SARD LEADER GAL  

 

DOMENII ANALITICE  INDICATORI/SUBIECTE CHEIE  

SUPRAFAȚA ȘI POPULAȚIA  

 Caracteristica geografică/profilul topografic 

 Clima 

 Oportunități de dezvoltare implicate de poziția 

geografică  

 Distanța până la principalele centre de dezvoltare 
(orașe, municipalități)  
 

Avantajele generale ale caracteristicilor geografice 
și topografice  

 Tendințele și caracteristicile demografice 

generale  

 Structura populației după gen și vârstă  

 Compoziția etnică  

 Tendințele migraționale  

 

Populația rezidentă din zonă și profilul acesteia  

RESURSE UMANE & DEZVOLTAREA ECONOMICĂ   

 Structura populației active  

 Structura pieții muncii  

 Rata șomajului  

 Profilul calificării  

Numărul și distribuția locurilor de muncă în zonă; 
 

 Infrastructura (rețeaua rutieră, infrastructura 
agro-industrială, infrastructura de comunicare, etc.) 
 

Oportunitățile pentru logistică și servicii. 
Accesibilitatea peții  

 Performanța sectorială (tipologia afacerilor, 
produsele și structurile de producere, dimensiunea 
gospodăriilor agricole, etc.) 

 

Mediul de afaceri  

 Suprafața și structura terenurilor agricole   

 Infrastructura turismului (rezervații naturale, 
facilități culturale, sporturi majore, etc.) 
 

Potențialul turistic în GAL. Oportunități pentru 
dezvoltarea zonelor rurale  

 Infrastructura serviciilor (transport public)  
 

Accesibilitate  

MEDIUL AMBIANT  

o Principalele resurse naturale  Sunt oare aceste facilități și infrastructură de bază 
relevante pentru necesitățile economice? o Dezvoltarea teritorială  

o Infrastructura mediului  
 

DEZVOLTAREA SOCIALĂ ȘI INSTITUȚIONALĂ  

 Populația/Sănătate/Cultură/Servicii sociale  Calitatea vieții în regiune și disponibilitatea școlilor, 
grădinițelor, asistenței medicale, serviciilor sociale.   Inovații  

 Parteneriate  
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7. Metoda participativă de analiză SWOT  

 

Tabelul SWOT  

Punctele forte (de a fi păstrate) 

 

 

Punctele slabe (de a fi eliminate) 

Oportunități (de a fi realizate) 
 
 

Riscuri (de a fi evitate) 

 

Facilitatorul sau expertul în dezvoltare rurală prezintă conținutul, logica, rezultatul, metoda și procesul 

analizelor SWOT într-un limbaj simplu cu exemple.   (10 minute) 

Utilizând concluziile exercițiului anterior, activitatea individuală pentru pregătirea analizelor SWOT 

pentru zona LEADER. Doar cuvinte cheie!!! Rugați participanții să fie foarte concreți, și nu scrieți lucruri 

generale! (10 minute) 

Prezentările activității individuale, rezumatul pe flipchart de facilitator sau expertul în dezvoltare rurală 

locală (circa 30 minute) 

Prezentarea proiectelor analizelor SWOT pentru GAL-ul vizat de către facilitator sau expertul în 

dezvoltare rurală locală, discuții (20 minute) 

 

8. Structura planului strategic de acțiuni și planului de implementare al GAL  

 

8.1 Sumar executiv  

Denumirea și prezentarea GAL-ului  

Misiunea identificată și viziunea GAL orientată spre dezvoltarea rurală durabilă la nivel local  

Date pe scurt  

„Harta verbală” 

 

8.2 Analiza și sumarul provocărilor curente și valorilor cu care se confruntă societatea GAL- 

Rezultatele auto-evaluării GAL (în baza procesului verbal) 

- Resurse de mediu  

- Resurse economice  

- Resurse umane  

- Procesul de dezvoltare drept resurse de valoare pentru dezvoltarea pe viitor  

 

Evaluarea teritorială (de experți, aprobată de membrii GAL) 
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Constatările analizei SWOT (activitate în comun a experților și membrilor GAL) 

Puncte forte (de a fi păstrate) Puncte slabe (de e a fi eliminate) 

 

Oportunități (de a fi realizate) 

 

Riscuri (de a fi evitate) 

 

 

Identificarea valorilor și necesităților dezvoltării teritoriale de către experți, discutate și aprobate de GAL  

 

8.3 Principiile de dezvoltare și implementarea acestora în planul strategic local 

Păstrarea abordării complexitate – sinergie  

Participare  

Parteneriat  

Abordarea teritorială  

Abordarea se jos în sus  

Comunicare și relaționare  

Dezvoltarea orientată spre proces                                                                          

 

8.4 Planul strategic  

Misiunea  
 

Viziunea  

Obiectivele strategice care servesc drept bază pentru intervențiile de dezvoltare pe viitor  

Obiectivele specifice  

Prioritățile dezvoltării rurale (5 ani) 

Obiective specifice pentru viitor durabil și 
calitate îmbunătățită a vieții pe teritoriul GAL  

Priorități  

  

  

  

  

  

  

 

8.5 Proiecte  

Fișierul cu Notele de concept ale proiectului  

Procedura de prioritizare a proiectului și rezultatele  

 

 



15 

 

8.6 Primul plan de acțiuni (2 ani) 

 

Prioritățile dezvoltării rurale ale GAL în primul plan de acțiuni 

Obiective specifice pentru viitor durabil și 
calitate îmbunătățită a vieții pe teritoriul GAL 
(din strategie) 

Prioritățile în prima perioadă de acțiune  

  

  

  

  

  

  

 

Proiecte reprezentative – de a fi implementate în prima perioadă de acțiune 

Denumirea proiectului  Scopul proiectului, obiectivele generale  
 

  

  

  

 

Planul de implementare (Gantt) a primei perioade de acțiune 

8.7 – Plan financiar indicativ (2 + 3 ani) 

 

8.8 – Planul decizional și de management plan (5 ani) 

 

8.9 – Planul de comunicare (2 + 3 ani)) 

 

8.10 – Planul de monitorizare și evaluare (5 ani) 

 

8.11 – O prezentare succintă a tuturor satelor din GAL-ul vizat  

Acest capitol urmează să fie pregătit pentru toate satele-membre ale GAL de către grupul membrilor 

GAL al satului vizat. Incluzând: 

Denumirea și istoria satului vizat și prezentarea pe scurt a comunității, economiei, mediului și culturii 

satului  

Prezentarea celor mai importante valori și probleme ale satului  
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Prezentarea celor mai importante direcții de dezvoltare, oportunităților satului  

Documentul nu trebuie să fie mai mare decât maximum 2 pagini per sat  

 

8.12 – Surse de date și vocabular  

 

8.13 – Harta interactivă a teritoriului GAL  

Această hartă este pregătită de GAL cu contribuția membrilor GAL. Harta include informații teritoriale, 

precum și valorilor și planurile comunității GAL. 

 

8.14 Structura documentului strategic  

 

 

9. Ghid pentru fișa proiectului SARD LEADER  

Denumirea proiectului  

 

 

 

 

 

Valorile și resursele (Evaluarea situației) 

Vă rugăm să descrieți motivul/problema/necesitatea de ce a de venit necesară implementarea proiectului 
planificat. Descrierea nu trebuie să depășească 250 de caractere. 
 

 

Prezentarea Organizației sau Persoanelor – solicitante (Cine va fi deținătorul proiectului) 

Vă rugăm să inserați în boxa de mai jos descrierea organizației solicitante care să releve activitățile și 

experiențele relevante ale organizației solicitante cu privire la principalul scop al Proiectului. Prezentarea 

nu trebuie să depășească 200 de caractere. 

 
 
 
Ce putem vedea pe viitor? (Scopul Proiectului) 
Descrieți scopul general al proiectului planificat. Descrierea nu trebuie să depășească 200 de caractere.  
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Ce?  (Obiectivele Proiectului) 
Pe scurt descrieți obiectivele proiectului. Descrierea nu trebuie să depășească 150 de caractere.  
 
 
 

 
Cum de realizat? (Activitățile Proiectului) 
Oferiți o descriere succintă a activităților proiectului în puncte structurate și cuvinte cheie.  

 

 

Unde? (Zona țintă) 
Vă rugăm să descrieți zona țintă, unde va fi implementat proiectul. Oferiți o descriere succintă a mediului 
social/natural și/sau construit. Descrierea nu trebuie să depășească 250 de caractere. 
 
  
 
 
Cu cine? (Grupul țintă) 
Vă rugăm să descrieți denumirea și/sau populația unde va fi implementat proiectul evidențiind rolul grupului 
țintă, numărul participanților implicați în procesul de implementare. Descrierea nu trebuie să depășească 200 
de caractere. 

 
 
 
 
Din ce? (Buget) 
Pregătiți o formă de buget indicativ (tabularea bugetului) și colectați toate cheltuielile scontate pentru a 
vă facilita posibilitatea de a pregăti bugetul realistic al proiectului.  
 
Colectați toate sursele scontate (contribuția în natură, auto-contribuția, grant-uri, etc.) cât și cheltuielile 
planificate. 

 
 
 
 
 
Când? (Cadrul de timp) 
Pregătiți un plan de activitate al proiectului incluzând toate activitățile planificate în fiecare linie a 

tabulării (a se vedea Punctul 3) și indicați durata în luni (perioada) când activitatea va fi implementată (a 

se vedea exemplul diagramei GANTT incluse).  
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INFORMAȚIA DE CONTACT  

Persoana de contact   
 

Organizația, funcția   
 

Tel.; e-mail  
 

 

 

 


