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Introducere

Acest manual a fost elaborat pentru a acorda susținere activității celor interesați de implementarea 
metodei ”Legături dintre acțiunile pentru dezvoltarea economiei rurale” ( LEADER)/ „Dezvoltării locale 

conduse de comunitate” (DLCC) pentru a îmbunătăți condițiile de trai în localitățile rurale din Republica 
Moldova. Prima parte constă dintr-o descriere metodologică și conține instrucțiuni privind mobilizarea 
actorilor locali, întocmirea planurilor, elaborarea și implementarea programelor și proiectelor LEADER/
DLCC. Aceasta este urmată de unele studii de caz și instrumente practice pentru utilizare creativă: 
scheme, șabloane, descrieri de sesiuni și formulare. Toate acestea sunt preluate din practica și experiența 
Programului SARD finanțat de UE și implementat de PNUD în 2016–2018. Deși manualul se axează pe 
implementarea LEADER/DLCC în Republica Moldova, multe din îndrumările oferite pot fi utilizate pentru 
dezvoltarea localităților rurale din alte țări.

Ce reprezintă inițiativa LEADER/DLCC?
LEADER (acronim din limba franceză care înseamnă Legături dintre acțiunile pentru dezvoltarea 
economiei rurale) este o inițiativă a Uniunii Europene, o metodă și un instrument de program menit 
să sprijine intervențiile de dezvoltare rurală la nivel local pentru reinventarea zonelor rurale și crearea 
locurilor de muncă la nivel local. Din 2013, metoda LEADER a fost extinsă pentru a fi aplicată zonelor de 
coastă și localităților urbane sub egida „Dezvoltării locale conduse de comunitate” (DLCC). 

Abordarea LEADER/DLCC se bazează pe crearea impulsului de schimbare în comunitățile locale. 
Fiecare poate face ceva pentru a-și schimba propria viață, însă acest proces va fi mai eficient și durabil 
dacă potențialii factori ai schimbării din orice comunitate ar fi consolidați pentru a putea să identifice 
„cultura co” – cooperarea, co-crearea, conducerea comunității, colaborarea businessului și grija față de 
semeni. Actorul cheie în cadrul LEADER/DLCC este un grup de  „inițiatori ai schimbării” locali reuniți în 
cadrul comunității, „Grupul de acțiune locală” (GAL) care începe să funcționeze în calitate  de inițiator al 
dezvoltării locale și care  reprezintă instituțiile publice locale, mediul de afaceri și societatea civilă.  

Primul program LEADER a fost lansat în statele membre ale UE în 1991. Datorită eficienței sale la capitolul 
dezvoltare și popularității în comunitățile rurale, LEADER încă mai există având o istorie de trei decenii în 
cadrul Uniunii Europene; inițiativa a fost implementată în mai multe state membre ale UE și în multe țări 
non-UE, în mii de localități rurale, având în palmares  importante succese sociale, economice și de mediu. 

De ce este oportună implementarea LEADER/DLCC în Republica Moldova?
LEADER/DLCC contribuie la re-echilibrarea disparităților teritoriale de dezvoltare. Tendințele globale  
provoacă schimbări rapide privind oportunitățile de venituri și stilurile de viață ale societăților din 
acest secol. Una din consecințele experiențelor curente de urbanizare și metropolizare puternică 
indică asupra unei perspective  cam descurajante pentru sate, în special pentru cele îndepărtate. 
Intervențiile guvernelor se bazează pe politici regionale axându-se pe urbanizare și dezvoltare macro-
economică. Însă după cum ne-o demonstrează exemplele globale în pofida unor eforturi considerabile, 
discrepanțele  social-economice între teritoriile urbane și cele rurale sunt în creștere, sporind astfel 
necesitățile de subvenții naționale în zonele rurale îndepărtate pe termen lung. Aceste tendințe au 
influențat și Republica Moldova, astfel devenind imperioasă o  politică rurală eficientă în tandem cu 
politica regională și cea de lansare a unor programe de dezvoltare rurale, precum este LEADER, pentru 
a asigura tranziția echilibrată în localitățile rurale pe termen lung; pentru a evita exacerbarea sărăciei 
rurale și a emigrării continue; precum și pentru a preveni crizele la nivel de persoană (consumul de 
droguri, modul de viață depresant etc.) în rândul noilor generații din mediul rural.

Societățile rurale dau dovadă de interes sporit pentru implementarea LEADER/DLCC în Moldova. Interesul 
și energia enormă a celor 23 de inițiative de dezvoltare rurală ale grupurilor de acțiune locală, care au 
fost identificate în 2018, relevă faptul că comunitățile rurale sunt dispuse să realizeze niște schimbări 
semnificative de dezvoltare socială și economică în Moldova.   



Rezumând gândurile expuse mai sus „mesajul” metodei LEADER/DLCC ar fi următorul: 
pentru ca procesul de tranziție din sate să creeze locuri de muncă, să genereze noi 
activități economice rurale și să îmbunătățească calitatea vieții, e nevoie de asigurat:

– cooperare teritorială între sate pentru ca acestea să poată să-și concentreze 
capacitățile lor de dezvoltare 

– parteneriate între actorii municipali și cei din mediul de afaceri, precum și cei din 
cadrul societății civile locale pentru ca aceștia să poată să-și utilizeze energia lor în 
comun pentru a genera schimbarea situației economice, sociale și de infrastructură 
a satelor. 

Valorile ce stau la baza metodologiei LEADER/DLCC se bazează pe resurse locale și 
pe participare, pe abilitarea potențialilor „agenți locali ai schimbării”, precum și pe 
generarea proiectelor inovative. Această inovație ajută comunitățile să (re)-descopere 
valorile locale uitate sau cele puțin recunoscute, astfel îmbogățind tradiția cu noi 
tehnologii și cunoștințe. 
În țările UE, 5% din fondurile destinate dezvoltării agricole și rurale sunt utilizate pentru 
LEADER în scopul creării unor localități rurale consolidate cu afaceri mici prospere și 
servicii sociale. Spectrul vast de programe naționale LEADER și multiplele strategii 
LEADER implementate la nivel local au schimbat semnificativ condițiile de trai în sate 
și au contribuit la reducerea discrepanței sociale între teritorii, precum și a fluxurilor 
migraționale din zonele rurale. 

Contextul pentru LEADER/
DLCC 
Metoda și programul LEADER/DLCC oferă 
răspunsuri practice la problemele stringente de 
dezvoltare teritorială. Din cauza dezvoltării rapide 
a tehnologiilor agricole sunt necesare tot mai 
puține brațe de muncă și tot mai puțini săteni 
beneficiază  de venituri din agricultură – atât 
pe plan global, cât și în Moldova. Pentru a evita 
creșterea sărăciei rurale și a migrării în continuare 
din zonele rurale este necesar să se implementeze 
o politică națională rurală corespunzătoare, iar 
astfel de programe precum este LEADER/DLCC 
oferă oportunități pentru diversificarea economiei 
rurale. Totuși abordarea dată reprezintă doar o 
parte din schimbările necesare. 

Totodată, sătenii trebuie să fie pregătiți pentru 
inovațiile necesare. Lecțiile însușite în urma 
implementării metodei LEADER în statele UE și 
țările non-UE relevă că fondurile de dezvoltare 
sunt utilizate într-o manieră foarte eficientă dacă 
grupul țintă are sentimentul că-și asumă procesul 
de dezvoltare. Generatorul inovațiilor locale în 
cadrul Programelor LEADER/DLCC este GAL-ul 
(Grupul de acțiune locală). GAL este o organizație 
partener cu angajamente față de instituțiile de 
dezvoltare. Acesta poate mobiliza resurse locale și  
localnicii pentru a realiza un tip nou  de dezvoltare 
economică și socială în satele lor, pentru a ajuta la  
realizarea tranziției necesare. 

Un singur sat n-are capacități suficiente pentru 
inovație; este absolut necesar să fie edificată 
cooperarea teritorială. Capacitățile de dezvoltare 
umană și economică a unui singur sat în parte sunt 
foarte limitate. Pentru a asigura „puterea locului” 
necesară implementarea metodei LEADER/DLCC 
implică conturarea unei cooperări teritoriale a 
satelor vecine pe termen lung. Această cooperare 
teritorială de asemenea contribuie la dezvoltarea 
comunicării între instituțiile naționale/regionale 
și sate prin intermediul inițiativei locale LEADER, 
Grupului de Acțiune Locală (GAL). 

Este nevoie ca inițiativa LEADER să se dezvolte 
în baza parteneriatului dintre reprezentanții 
sectorului public, mediului de afaceri și a societății 
civile. Pentru a realiza schimbările propuse este 
necesar ca cooperarea locală să asigure toate 
sursele și energiile de dezvoltare disponibile. 
Dacă scopul este cel de a consolida dezvoltarea 
economică în sate atunci comunitățile rurale nu 
pot fi reprezentate doar de factorii de decizie din 
primării. Pentru o comunicare mult mai bună, 
pentru un proces eficient de învățare, pentru a 
asigura viziune privind viitorul, pentru a genera 
și identifica proiecte și pentru a crea sentimentul 
de asumare a acțiunilor, este nevoie de implicat 
companiile locale active și afacerile potențiale 
în calitate de parteneri egali în planificarea și 
implementarea programelor și proiectelor de 
dezvoltare rurală locală. Grupurile și organizațiile 
societății civile își investesc timpul și energia în 
multe activități locale și astfel sunt parteneri cheie 
în Programele LEADER/DLCC locale.
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Cadrul legal 
Crearea GAL-urilor este un moment 
crucial în implementarea LEADER/DLCC. 
În 2016, Programul SARD a analizat cadrul 
legal relevant care a oferit posibilitatea 
constituirii GAL-urilor de la  începutul 
implementării LEADER/DLCC în zece state 
membre ale Uniunii Europene și într-o țară 
aflată în proces de pre-aderare (Serbia). Pe 
lângă analiza datelor internaționale a fost 
evaluată și legislația moldovenească de 
către un expert național. În acest capitol 
sunt prezentate concluziile sumare ale 
studiului legal al SARD LEADER care este 
disponibil pe site-ul web SARD LEADER 
(www.leadermoldova.eu).

Codul Civil al Republicii Moldova oferă opțiunea 
cooperării între două sau mai multe persoane 
juridice și/sau fizice fără crearea oficială a unei noi 
entități juridice prin intermediul încheierii unui 
acord de parteneriat, care este reglementat în baza 
prevederilor generale ale Codului Civil. Acest lucru  
înseamnă că cadrul legislativ curent al Moldovei 
permite formarea GAL-urilor  pentru cooperare 
fără a crea o entitate juridică nouă. 

Prevederile generale ale Codului Civil al Republicii 
Moldova care se referă la încheierea acordurilor 
de drept civil sunt reglementate destul de vast 
pentru a permite actorilor GAL identificați prin 
Regulamentul UE 1303/2013 să încheie un Acord 
de parteneriat care să specifice scopul, condițiile 
de participare pe durata acordului, cât și activitățile 
ce urmează a fi realizate.

Acest scenariu implică transferul aspectelor 
administrative și financiare, în special a celor 
cu privire la gestionarea de către un membru 
al parteneriatului – OSC/ONG, care deține 
personalitate juridică în cadrul GAL-ului vizat. În 
terminologia internațională acesta este numit 
organ responsabil. Este important de subliniat 
faptul că cadrul legal pentru crearea GAL-urilor a 
fost același în primii ani de implementare națională 
a Programului LEADER, de ex. în Lituania și Ungaria.

Cu referire la cadrul legislativ al Republicii Moldova 
menționat mai sus este necesar de specificat 
următoarele:

a) În baza Codului Civil  în vigoare în Republica 
Moldova este posibil de creat GAL-uri (grupuri 
de acțiune locală) pentru implementarea 
Programului LEADER/DLCC.  În calitate de 

membri, inițiatorii GAL pot semnat un Acord 
de parteneriat. În cadrul acestui parteneriat 
public-privat, cel puțin un primar (membru al 
GAL) va fi ales să reprezinte autoritățile locale 
relevante în consiliul parteneriatului. În cazul 
SARD, primarul ales deține funcția de Președinte 
GAL. Decizia SARD de a avea un primar ales în 
calitate de Președinte GAL derivă din experiența 
de lungă durată a GAL-urilor în alte țări (de 
ex. din Portugalia și Suedia). Experiența altor 
țări relevă că dacă Președintele GAL vine din 
sectorul civil sau mediul de afaceri, atunci 
sectorul public are o implicare insignifiantă în 
conducerea GAL ceea ce face mai dificilă buna 
informare a GAL-ului și implicarea acestuia în 
deciziile publice și elaborarea politicilor  privind 
dezvoltarea locală/rurală/teritorială.  

b) Un organ responsabil cu personalitate juridică 
este desemnat din rândul membrilor fiecărui 
GAL pentru a gestiona toate aspectele financiare 
și administrative, inclusiv pentru a semna 
contractele cu donatorii. Organul responsabil 
în cazul SARD este un ONG sau OSC locală  (sau 
filiala unui ONG regional, însă o organizație 
poate fi implicată doar într-un singur GAL).

c) Toate regulile de funcționare ale GAL trebuie să 
fie prevăzute în Acordul de parteneriat semnat 
de toate părțile și aprobat ulterior de organele 
constitutive ale GAL, care sunt create în baza 
Acordului de parteneriat. Pe lângă regulile 
definite în Acordul de parteneriat și în armonie 
cu acesta, GAL aprobă Modul de funcționare 
care conține reguli practice privind funcționarea 
cotidiană a GAL-ului.

d) Acordul și documentele ulterioare aprobate de 
organele GAL vor transpune rigorile pentru GAL 
care se conțin în Regulamentul UE 1303/2013, 
incluzând regulile de procedură privind 
selectarea proiectelor, aprobarea planurilor 
de dezvoltare locală, cerințele privind votarea 
(cvorum, distribuția drepturilor de vot, votul 
secret etc.), realizarea dreptului de vot de către 
partenerii publici și privați etc. (A se vedea 
Acordul de parteneriat și modelele Modului 
de funcționare din Anexă; ambele au fost 
concepute în corespundere cu oportunitățile 
oferite de legislația RM).

Pe lângă cadrul legal menționat mai sus care a 
fost utilizat de Programul SARD și va fi utilizat de 
orice inițiativă LEADER din Moldova, în paralel 
poate fi implementat procesul de modificare a 
cadrului legal  pentru a face posibilă crearea în 
viitor a GAL-urilor cu statut de asociații obștești 
oferindu-le- posibilitatea  instituțiilor publice 
să poată avea calitatea de membru. Deja după 
modificarea legii cu privire la Asociațiile Obștești, 
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Definiția GAL (Grup de Acțiune Locală) LEADER/DLCC

GAL este parteneriatul oficializat al reprezentanților autorităților publice locale, ai 
mediului de afaceri și ai societății civile din cadrul satelor care cooperează. Zona GAL 
trebuie să acopere teritoriile unor primării rurale învecinate cu cel puțin 10 000 – 100 000 
locuitori în total. În țările membre ale Uniunii Europene, atât satele, cât și orașele mici, 
cu maximum zece mii de locuitori, sunt eligibile să creeze GAL, conform categoriilor 
OECD1 și caracteristicilor lor rurale.
Membrii GAL sunt responsabili de guvernare în dezvoltarea rurală locală. GAL-urile 
decid asupra delimitării teritoriale a activităților lor, constituirii parteneriatelor oficiale, 
pregătesc și agreează   strategiile de dezvoltare a teritoriului acoperit de activitățile GAL, 
precum și identifică și implementează acțiunile și proiectele de dezvoltare locală. 
Oficiul GAL care este constituit prin parteneriatul GAL activează ca o mică agenție 
de dezvoltare locală, prin intermediul său informația despre dezvoltare este adusă mai 
aproape de localnici (de ex. cea cu privire la eventualele oportunități de afaceri, fondurile 
disponibile etc.), acesta servind și în calitate de punct de contact pentru instituțiile 
naționale/regionale de stat sau investitorii privați în procesul de   comunicare cu sătenii 
sau de obținere a  informațiilor despre posibilitățile de dezvoltare în cadrul teritoriului 
în cauză.

membrii  GAL pot decide asupra retragerii organului 
lor responsabil și crearea propriului organ juridic 
comun și înregistrat în cadrul următoarei etape 
de programare națională LEADER/DLCC, așa cum 
s-a întâmplat în alte țări (de ex. în Ungaria între 
2005-2008).

Valorile din spatele 
abordării LEADER
Valorile din spatele abordării LEADER reconstruiesc 
resursele locale și participarea, abilitând potențialii 
„inițiatori ai schimbării” locali și generând procese 
de dezvoltare locală conduse de comunități. Acest 
ghid reprezintă o adaptare a principiilor europene 
LEADER în Moldova care incorporează și abordarea 
de îndrumare (coaching) a comunității. 

Abordarea originală europeană LEADER se 
bazează pe șapte principii specifice care trebuie să 

fie prezente toate concomitent pentru ca metoda 
în cauză să poată fi aplicată în mod corect. Aceste 
șapte caracteristici definesc LEADER ca  pe o 
metodologie și o fac distinctă de alte programe de 
finanțare. 

Îndrumarea comunității este al optulea principiu 
adițional care face ca instrumentele LEADER/
DLCC să fie mai potrivite pentru dezvoltarea 
incluzivă locală în țările și în mediul rural unde 
lipsește auto-organizarea și  încrederea în sine. 
Îndrumarea comunității își propune drept scop să 
mobilizeze și să abiliteze comunitățile. (A se vedea 
mai multe detalii în continuare).

Adaptarea  principiilor UE LEADER/DLCC pentru 
realitățile moldovenești de asemenea ține cont 
de cultura specifică și cadrul legal al țării și al 
regiunilor țintă. 

Aceste abordări speciale de implementare, 
îndrumarea comunității și luarea în considerație a 
aspectelor culturale vor permite evitarea riscului 
de utilizare a LEADER/DLCC în calitate de măsură 
simplă a unui program tehnic în Moldova.
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Principiile LEADER 
Bazare pe o anumită zonă. Abordarea bazată 
pe o anumită zonă implică o axare pe un 
teritoriu mic, omogen, consolidat din punct de 
vedere social, deseori caracterizat prin tradiții 
comune,  identitate locală comună, precum și 
un sentiment de apartenență sau de necesități 
și așteptări comune. O zonă LEADER trebuie să 
se distingă prin hotare geografice clar definite 
care nu neapărat coincid cu cele ale unităților 
administrative, ci mai degrabă sunt niște hotare 
practice, culturale sau funcționale. Existența unei 
astfel de zone în calitate de  repere facilitează 
identificarea punctelor forte și a punctelor slabe, 
a amenințărilor și oportunităților la nivel local,   a 
potențialului endogen și a impedimentelor majore 
pentru dezvoltarea durabilă. 

În unele țări GAL-urile sunt (1) societăți cu 
răspundere limitată non-profit, create de 
membrii lor (primării, mediul de afaceri și 
organizațiile societății civile). În alte țări, forma 
de organizare a GAL-ului este de (2) asociație 
publică. Într-un al treilea grup de țări, (3) GAL-ul 
este reprezentat legal de unul din membrii 
legali ai parteneriatului GAL. Această a treia 
versiune este forma de constituire a GAL-urilor 
pilot în Moldova.

Conform celor definite în strategia privind 
GAL-urile, GAL Gagauz Koraflari reunește 
comunitățile Baurci, Beșalma, Chirsova, 
Ferapontievca, Gaidar și Tomai (31,452 locuitori). 
GAL-ul a identificat avantajele teritoriului 
delimitat al GAL-ului: bunăoară,  satele se 
află aproape de drumurile regionale ceea ce 
influențează pozitiv dezvoltarea afacerilor 
locale. În același timp, clima favorabilă, solul 
fertil și sursele de apă din lacurile locale sunt 
importante pentru dezvoltarea agricolă. Un 
scop comun al cooperării teritoriale ține de 
consolidarea culturii locale. Fiecare localitate se 
distinge printr-un amestec de diferite culturi: 
ucraineană, bulgară sau/și găgăuză. 

Parteneriatul local. Grupul de Acțiune Locală 
(GAL) care include atât parteneri publici, cât și 
privați, trebuie să fie bine echilibrat și reprezentativ 
pentru grupurile de interes local existente, care vin 
din diverse sectoare socio-economice prezente în 
zonă. Forma sa juridică variază de la țară la țară, iar 
parteneriatele deseori au un statut de organizație 

De jos în sus. Abordarea de jos în sus înseamnă 
că actorii locali participă la luarea deciziilor 
privind planificarea strategică și la selectarea 
priorităților care urmează să fie abordate în zona 
lor. Implicarea actorilor locali include populația în 
general, grupurile de interes economic și social 
și reprezentanții instituțiilor publice și private. 
Funcționarea LEADER se bazează pe  faptul că 
localnicii sunt cei mai competenți pentru a 
supraveghea dezvoltarea teritoriului lor. Poate 
fi perceput ca un instrument de democrație 
participativă care completează democrația 
parlamentară electorală. 

Aspectul care trebuie să fie subliniat ține de 
comunicarea cu societatea locală și eforturile 
consilierilor comunității, care sunt cruciale 
pentru a asigura (1) ca actorii locali să fie 
interconectați; (2) ca procesul de elaborare 
a strategiei locale să fie participativ; (3) ca 
membrii GAL să-și asume angajamentul de 
a împărtăși informația și altor actori în satele 
lor; (4) ca ei să-și asume implementarea 
programului LEADER. În Programul SARD, 
campania de mobilizare locală a durat mai 
bine de jumătate de an. A se vedea detalii în 
„Pașii de implementare”  și în alineatele privind 
îndrumarea comunității.

non-profit. La nivelul decizional, partenerii privați 
și asociațiile trebuie să constituie cel puțin 50% 
plus o persoană în cadrul parteneriatul local. 



”Harta vorbitoare” pregătită de GAL ”Gagauz Koraflari”

Reconstrucția parcului
Centrul de Agrement
Coaserea Costumelor naționale
Ansambluri de dansuri și cîntece
Centrul Social
Întreceri Sportive
Traseu Turistic
Resurse de Apă
Festivalul de Țesut
Fabrica de Vin
”Parcul de vis”
Zona de odihnă ”Gagauz  Koraflari”

Reconstrucția podului
Centrul Creativ-Muzeu
Festival
Pescuit
Meșter Popular
Izvor istoric
Casă de Cultură
Platformă de Informare ”LEADER”
Atelier/ Țesutul covoarelor
Muzeu
Muzeul Moara Veche
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Managementul local. Managementul, inclusiv 
managementul financiar al programelor LEADER, 
este încredințat GAL-ului. Beneficiile acestui 
management local rezidă în primul rând că ei se 
află pe loc. Această abordare permite GAL-ului 
cunoașterea amănunțită a inițiatorilor proiectelor, 
cât și a caracteristicilor sociale și economice ale 
zonei. Faptul că se află în apropiere îmbunătățește 
fluxurile informaționale, eficientizează și simp-
lifică procedurile pentru inițiatorii proiectelor. 
Managementul local, mai mult decât manage-
mentul centralizat, oferă posibilitatea de a stimula 
dezvoltarea unor proiecte ajustate la necesitățile 
locale și potențiale care nu mereu corespund 
cadrelor instituționale tradiționale. 

Sumarul executiv al Strategiei GAL Bugeac Kilim 
relevă modalitatea integrată de gândire pe care 
GAL-ul a preluat-o prin intermediul procesului 
de edificare a strategiei. Obiectivele strategice 
ale Bugeac Kilim evită hotarele sectoriale prin 
armonizarea diferitor direcții ale strategiei 
pentru abordarea unor provocări complexe de 
dezvoltare din teritoriul respectiv. Adițional, 
GAL Bugeac Kilim asigură sinergia între Planul 
Strategic de Acțiuni al GAL și alte documente 
de dezvoltare cheie relevante în regiune.

In februarie 2018, GAL-ul „Eco Bugeac” și-a 
deschis biroul în satul Joltai din raionul 
Ceadâr-Lunga. La eveniment au participat 
reprezentanți ai Comitetului de Coordonare al 
Programului LEADER format sub egida MADRM, 
reprezentanții Programului SARD, autoritățile 
publice regionale și membrii „Eco Bugeac” și 
ai altor GAL-uri. Ca și în cazul oricărui alt GAL 
susținut de SARD, încăperea biroului și costurile 
de întreținere al acestuia sunt asigurate de 
autoritățile locale ca o contribuție proprie. 
Retribuția managerilor GAL și costurile ce țin de 
activitatea oficiului sunt acoperite din asistența 
financiară în valoare de 20% oferită de SARD 
pentru implementarea strategiei GAL în primul 
an. În cele opt GAL-uri pilot ale SARD sunt doi 
sau trei manageri GAL care conlucrează ca o 
echipă, aceștia fiind selectați de Consiliul GAL 
și desemnați de către organul responsabil al 
GAL-ului respectiv. Managerii sunt angajați cu 
program parțial sau complet, în baza deciziei 
GAL-ului în cauză.  

Integrarea multisectorială. LEADER nu este 
un program sectorial de dezvoltare; strategia 
GAL-ului trebuie să se bazeze pe o argumentare 
multisectorială integrând câteva sectoare de 
activitate. Acțiunile și proiectele prevăzute 
de strategiile locale trebuie să fie corelate și 
coordonate ca un tot întreg coerent. GAL-ul este 
un spațiu care unește actori care câteodată sunt 
surprinzător de diferiți, și această diversitate 
deseori creează condiții ideale pentru inovații. 
Totuși, GAL-ul trebuie să fie capabil să întrunească 
diverse interese și grupuri de interes  într-un mod 
constructiv. 

Relaționare și cooperare. GAL este o rețea în 
sine, dar acesta mai trebuie să se uite și împrejur 
și să coopereze cu alte organizații de dezvoltare 
la nivel local, regional, național și internațional. 
Relaționarea este o modalitate de a transfera 
bunele practici, de a disemina inovațiile și de a se 
baza pe lecțiile însușite în procesul de dezvoltare 
locală. Relaționarea stabilește legăturile între 
persoane, proiecte și zone rurale și ajută la 
depășirea izolării cu care se confruntă unele 
regiuni rurale. Relaționarea mai poate contribui  la 
stimularea proiectelor de cooperare prin stabilirea 
legăturilor dintre  grupurile LEADER în jurul unor 
interese comune. Cooperarea merge mai departe 
decât relaționarea. Cooperarea implică efortul 
unui GAL de a realiza un proiect comun cu un 
centru urban din regiune, un alt grup LEADER sau 
cu un grup care aplică  aceeași abordare dintr-o 
altă regiune sau dintr-o altă țară. Cooperarea cu 
alte regiuni deseori este cea mai bună sursă de 
inovații pentru GAL. Perspectivele noi deseori pot 
oferi noi oportunități. 

SARD a susținut activitățile de relaționare ale 
inițiativelor GAL-urilor moldovenești la nivel 
regional, național și european. GAL-urile din 
Moldova sunt foarte interesate de relaționare: 
să se cunoască reciproc și să învețe unii de 
la alții; să se familiarizeze cu bune practici 
din alte țări și să  coopereze în cadrul unor 
proiecte. Primele proiecte de cooperare locală 
au fost implementate; unul dintre acestea este 
proiectul de creare a punctului de colectare a 
laptelui în cadrul GAL-ului „Cișmeaua Sudului”, 
care este prezentat în manual ceva mai jos. 
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Inovație. Natura inovativă a LEADER/DLCC 
poate fi percepută ca o modalitate de a promova 
elaborarea de soluții noi pentru organizarea 
societăților locale/rurale. Această inovație ține de 
(re)descoperirea resurselor locale din comunitate 
și de valorificarea acestora prin intermediul noilor 
cunoștințe și tehnologii. Inovațiile stimulează 
realizarea schimbărilor pentru reinventarea 
prosperității locale. Impulsul local extins asupra 
schimbării, acțiunile comunitare regândite de 
noile parteneriate create și noua valoare adăugată 
a produselor și serviciilor locale înseamnă că o 
comunitate locală răspunde mai eficient decât a 
fost anterior posibil la vechile și noile oportunități 
și constrângeri de dezvoltare.*1 Nu este o 
exagerare de a afirma că adoptarea și aplicarea 
abordării LEADER este o inovație importantă în 
comunitățile rurale moldovenești. Metoda dată 
a plasat oportunitățile de dezvoltare locală într-o 
nouă lumină și a reunit parteneri noi. Ea reprezintă 
o bază importantă pentru inovare în viitor.

Îndrumarea comunității în 
implementarea LEADER/
DLCC
Abilitarea comunității pentru a stimula spiritul 
de schimbare.  Impulsul de a contribui la „binele 
comun” sau de a dezvolta capitalul social s-a 
pierdut în multe comunități locale din întreaga 
lume din cauza diverselor motive de ordin istoric, 
economic și social. Îndrumarea comunității este un 
instrument de dezvoltare care combate tendința în 
cauză prin încurajarea comunităților și membrilor 
acestora de a-și valorifica pe deplin potențialul  
și de a consolida capitalul social prin conlucrare. 
Este recunoscut faptul că fără comunități locale 
active pierdem energia, cunoștințele și ideile 
celor care sunt țintiți de programele de dezvoltare 

*1Programul UE LEADER în engleză și franceză pe http://
www.aeidl.eu/en/news/what-s-new-at-aeidl/3332-25-years-
of-leader-back-to-the-future.html

riscând astfel să generăm soluții nefezabile cu care 
persoanele nu se pot  identifica. Acest fapt s-ar 
putea solda cu lipsa unei comunicări adecvate  în 
domeniul dezvoltării și ar putea cauza izolare în 
continuare în loc de incluziune și asistență. 

Exemplul SARD
1. Facilitatorii comunitari au acces în comunitățile 

rurale țintă din partea de sud a Moldovei  
neinvitați  și în mod neașteptat. În calitate de 
experți ei sunt familiarizați cu provocările țintă 
din domeniul dezvoltării locale, dar totuși ei vin 
din afara comunităților date. Viziunea lor externă 
a ajutat la asigurarea unei abordări neutre 
și obiective față de activitatea desfășurată. 
Facilitatorii  și-au început activitatea într-un 
mediu social pasiv în care provocarea a fost de a 
identifica ”inițiatorii de schimbări” locali, adică pe 
cei care primii au fost de acord să încerce „ceva 
nou” și să creadă în acest „ceva nou”. Facilitatorii 
au activat timp de un an în cadrul comunităților 
țintă, organizând acțiuni și lucrări în comun cel 
puțin o dată pe lună. 

2. Prin intermediul ședințelor și acțiunilor comune, 
facilitatorii au abilitat comunitatea să se auto-
organizeze și să se reorganizeze, au stimulat noi 
parteneriate între actorii de dezvoltare locală. 
Drept rezultat al activității lor, un grup abilitat de 
”inițiatori de schimbări” locali a fost constituit în 
cadrul comunității care inițial era pasivă. Într-un 
moment crucial acest grup a devenit un grup 
local de inițiere a transformărilor, un „grup de 
acțiune locală” (GAL) și a început să funcționeze 
pe cont propriu. 

3. Un aspect important  rezidă în faptul că stimularea 
pentru schimbare nu ține de resursele financiare 
care să fie disponibile în mod rapid. Facilitatorul 
comunității a ajutat comunitățile locale să 
conștientizeze și să accepte că finanțarea pentru 
dezvoltare nu este unicul lucru necesar, le-au 
ajutat să  identifice resursele locale neutilizate, 
au învățat   persoanele cum să se schimbe. 
Ghidați de facilitator persoanele s-au organizat, 
s-au informat și i-au invitat și pe alții, s-au așezat 
și au reflectat asupra strategiei lor de dezvoltare 
locală. În așa fel s-a născut schimbarea…



13

GAL Bugeac Kilim
„Grupul de acțiune locală „Bugeac Kilim” a fost creat în baza implementării abordării europene LEADER 
…. În calitate de GAL, noi acoperim teritoriul a cinci comunități: comuna Svetlîi (incluzând localitățile 
Svetlîi și Alexeevca), comuna Cealîc (incluzând localitățile Cealîc, Cortenul Nou și Samurza) și satele 
Corten, Balabanu și Cazaclia. Teritoriul nostru este caracterizat prin numeroase trăsături comune, cum 
ar fi peisajul frumos de stepă care face parte din câmpia Moldovei de Sud. Acesta cuprinde străbătut 
de văi întinse, pante și numeroase râpi. GAL-ul se află la hotar cu râul Lunguța în partea de est și râul 
Ialpugel în partea de vest. 

Activitățile noastre locale relevante au fost inițiate pe parcursul campaniei de sensibilizare SARD LEADER 
implementate de PNUD în regiunile-țintă în a doua jumătate a anului 2016. Drept rezultat a fost  creat 
primul grup mic de lucru pentru câteva sate și a fost delimitat teritoriul  LEADER în decembrie 2016. 
Respectând principiul de jos în sus, cel teritorial și de parteneriat LEADER, prin contribuția echipei de 
experți locali SARD LEADER (care au oferit îndrumare, mentorat și instruire), noi am oficializat GAL-ul 
nostru în septembrie 2017, iar declarațiile privind calitatea de membru în cadrul GAL au fost semnate 
de toți membrii GAL-ului nostru în noiembrie 2017. GAL-ul nostru întrunește 26 de membri (9 bărbați și 
17 femei), inclusiv: 48% reprezentanți ai organelor administrației publice și instituțiilor publice, 28% – ai 
societății civile și 24% ai companiilor existente și celor la început de cale. 

Pentru a se conforma principiilor LEADER privind dezvoltarea integrată, GAL-ul nostru a pregătit un 
Plan Strategic de Acțiuni de 5 ani incluzând acțiuni economice, sociale, culturale și de mediu și primul 
Plan de implementare pentru doi 
ani. În procesul de elaborare a 
strategiei,   în cadrul a 9 ateliere 
au participat  26 membri GAL și 
alți actori locali fiind colectate 
circa 80 de idei de proiect și idei 
de acțiuni de dezvoltare locală. 
Pentru a răspunde  provocărilor 
locale,  am elaborat declarația 
misiunii noastre comune, viziunea 
și obiectivele strategice, iar  în 
corespundere cu acestea    am 
prioritizat ideile  de proiect 
colectate și am pregătit Planul de 
implementare pentru primii doi 
ani. Unii dintre membrii noștri 
au participat la vizitele de studiu 
LEADER în Bulgaria, România, 

4. Procesul de abilitare a comunității timp de un an 
a necesitat resurse financiare nesemnificative. 
Acest proces participativ nu implică investiții 
importante în infrastructură, ci în consolidarea  
–încrederii în forțele proprii, în atitudinea și 
gândirea persoanelor (natura dată a metodei 
trebuie să fie luată în considerație atunci 
când sunt planificate bugetele programelor). 
Avantajul  rezidă în parteneriatul local abilitat 
care creează oportunități de dezvoltare pentru 
cei care de obicei nu sunt beneficiari ai proceselor 
macro-economice competitive: ÎMM rurale, 
antreprenorii – tineri și femei, instituții sociale cu 
interes de afaceri, inițiative comunitare, instituții 

educaționale și publice care-și propun drept 
scop  îmbunătățirea condițiilor de trai la nivel 
local.

5. Cine sunt facilitatorii? Ei sunt experți în materie 
de dezvoltare și foarte buni în comunicare; 
persoane motivate capabile să-i motiveze și pe 
alții; persoane înzestrate cu abilități de conducere 
și atitudini democratice; persoane ce se disting 
prin flexibilitate și mulți ani de experiență  în 
conlucrarea cu comunități și sate; persoane 
ce au cunoștințe generale privind planificarea 
strategică, generarea de proiecte, business-ul 
local, dezvoltarea socială și de mediu.
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Polonia, Lituania și Italia și ne-au împărtășit lecțiile însușite, generând astfel noi 
idei de dezvoltare în localitățile noastre.  

La 15 noiembrie 2017, cei 26 de membrii ai GAL au semnat Acordul de Parteneriat 
al GAL, marcând  începerea unei noi etape și implementarea planurilor 
elaborate. Pe parcursul unui an de activitate,  am decis să acționăm împreună 
pentru a consolida îmbunătățirea condițiilor   de trai la nivel local, coeziunea 
teritorială a zonei noastre GAL și atractivitatea turistică cu scopul de a asigura 
creșterea economică locală durabilă și incluzivă. Ne dorim să promovăm afaceri 
locale mici cu orientare socială și să utilizăm resursele noastre unice locale de 
ordin educațional, științific și antreprenorial pentru cooperarea afacerilor ca să  
le asigurăm localnicilor motivarea să nu emigreze sau să-i încurajăm să revină 
acasă pe cei plecați.

În cadrul procesului de elaborare a Planului Strategic de Acțiuni (PSA) am 
identificat următoarele obiective strategice cheie pe termen mediu pentru 
teritoriul nostru GAL:

– Dezvoltare economică durabilă 

– Standarde de trai mai bune în GAL 

– Modernizarea și marketingul rezultatelor de cercetare și dezvoltare  și a culturii. 

Considerăm că Planul Strategic de Acțiuni cu cele trei obiective strategice 
identificate va asigura realizarea unui program durabil pentru o perioadă de 5 
ani și va permite derularea unei activități ce țintește creșterea economică pe 
teritoriul GAL. Sperăm că prin realizarea acestora vom face mai prosper teritoriul 
nostru din sudul Moldovei, acesta devenind un centrul pentru dezvoltare 
inovativă și economică integrată a zonelor rurale cu o infrastructură dezvoltată, 
cu locuri de muncă și cu un nivel cultural și educațional înalt.

Armonizarea Planului Strategic de Acțiuni cu documentele cheie de politici de 
dezvoltare  

PSA contribuie la realizarea obiectivelor de dezvoltare rurală și regională în 
conformitate cu scopurile stabilite în strategiile naționale, regionale și locale. 
Obiectivele strategice ale documentului completează în mod direct prioritățile 
din Strategia Națională de Dezvoltare Rurală și Agricolă pentru anii 2014-2020 
(în special prioritățile privind modernizarea sectorului alimentar, gestionarea 
durabilă a resurselor naturale și îmbunătățirea standardelor de trai în zonele 
rurale), Strategia de Dezvoltare a ÎMM-urilor pentru anii 2012-2020 (care prevede 
susținerea dezvoltării ÎMM-urilor și a capitalului uman în regiuni), cât și din 
Strategia de Dezvoltare a Turismului „Turism-2020”. PSA este  conform cu cadrul 
strategic regional (UTA Găgăuzia și Regiunea de Dezvoltare „Sud”) pe care se 
bazează procesele de planificare a dezvoltării locale. Acest cadru include, în 
primul rând, strategiile de dezvoltare regională pentru două regiuni, programele 
regionale sectoriale privind dezvoltarea turismului, infrastructura de susținere a 
afacerilor, infrastructura drumurilor și serviciile publice (aprovizionarea cu apă, 
managementul deșeurilor solide menajere), cât și strategiile de dezvoltare locală 
ale tuturor localităților din teritoriul GAL”.

Din: Planul Strategic de Acțiuni al GAL „Bugeac Kilim”, Sumar Executiv, 2017



Foaia de parcurs



Foaia de parcurs pentru 
implementarea locală a 
LEADER/DLCC 
Rezumând ce este necesar de implementat oferim 
mai jos  „rețeta” dezvoltării locale participative 
LEADER/DLCC:

 – De creat un cadru de program pentru 
implementarea LEADER/DLCC (în Moldova, 
ONG-urile naționale au lucrat asupra pilotării 
LEADER/DLCC ca organizații facilitatoare, și este 
planificat de Guvern  să fie creat programul 
național LEADER/DLCC; ține de responsabilitatea 
lor)

 – De lansat un proces de dezvoltare locală în 
teritoriile țintă cu contribuția organizațiilor 
facilitatoare naționale sau regionale (de ex. 
rețeaua națională LEADER; un consorțiu al 
ONG-urilor sau instituții naționale relevante)

 – De creat parteneriate locale cu asistența oferită 
de facilitatorii comunitari 

 – De acordat asistență în procesul local pentru a 
defini zona aleasă 

 – De oferit asistență pentru dezvoltarea 
participativă și aprobarea strategiilor de 
dezvoltare rurală locală GAL, precum și 
generarea/colectarea proiectelor locale 

 – De constituit organele de gestionare locală 

 – De aprobat Planuri locale de implementare 
pentru doi ani și bugetul de finanțare 

 – De abilitat actorii locali să ia decizii privind 
proiectele locale și să activeze pentru a asigura 
implementarea strategiei GAL în timpul 
perioadei de realizare a programului.

Principalii pași pentru implementarea 
unui program național LEADER/
DLCC, pe scurt 

Pasul 1 – Elaborarea documentației și formarea 
echipei programului național LEADER/DLCC. 
Documentul programului național va include cadrul 
legal; strategia de implementare a programului 
și planul de implementare pe doi ani, inclusiv un 
cadru clar de timp; bugetul; necesitățile de resurse 
instituționale și umane. Procesul de programare 

trebuie să fie participativ implicând Comitetul de 
Coordonare LEADER din RM, constituit în 2017, 
dar și cât mai mulți alți posibili reprezentanți ai 
actorilor interesați de implementare la fiecare 
etapă intermediară de întocmire și aprobare a 
conținuturilor și documentelor programului. 
Înainte de a iniția implementarea este important 
de asigurat instruirea facilitatorilor cu participarea 
reprezentanților organizațiilor– facilitatori, experți 
și echipa instituționala, care vor fi implicați în 
implementarea programului. Instruirea își propune 
drept scop să asigure o înțelegere comună a 
metodei LEADER/DLCC și programului național 
în detaliu; este necesar  de asigurat  un limbaj 
comun în rândul implementatorilor naționali și 
de crea o echipă intersectorială. Pentru a asigura 
un proces incluziv/participativ de implementare 
locală și durabilitatea rezultatelor e nevoie de un 
procesul de programare, de un cadru bine gândit 
al programului și de capacități umane relevante 
dezvoltate.   

Rezultatul scontat: documente de programare 
pregătite și aprobate și un actor național și o echipă 
națională de implementare instruită. Datorită 
metodei de implementare participativă toți actorii 
relevanți se disting printr-o înțelegere clară a 
conținutului programului fiind asigurat   totodată 
și sentimentul de asumare a programului.

Pasul 2 – Implementarea campaniei locale de 
sensibilizare. Campania de mobilizare locală 
include conferințe de lansare a programului la 
nivel național și în fiecare regiune relevantă; o 
multitudine de ateliere și discuții cu participarea 
diferitor grupuri de actori în scopul prezentării 
programului și mobilizării potențialilor parteneri 
locali. Informațiile cu privire la abordarea LEADER, 
documentul programului național aprobat și 
criteriile pentru crearea grupurilor de acțiune 
locală (GAL) trebuie să fie diseminate prin 
intermediul conferințelor și altor întruniri, cât și 
prin campanii media, inclusiv prin media locală 
din regiunile țintă.

Principalul rezultat scontat rezidă în faptul ca 
actorii locali să fie informați și mobilizați; sunt 
identificați cei a căror cooperare și interes formează 
„semința” potențialei inițiative GAL. Campania de 
sensibilizare la nivel regional de asemenea include 
oportunități pentru actorii locali cu scopul de a 
crea parteneriatele preliminare teritoriale. De ex., în 
cadrul Programului SARD, pe parcursul campaniei 
de sensibilizare, administrațiile interesate au 
semnat acorduri preliminare în numele satelor lor 
cu privire la delimitarea parteneriatelor teritoriale 
(de exemplu, în care GAL va fi inclus  satul dat).
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Pasul 3 – Susținerea constituirii GAL-urilor 
LEADER oficializate. Oferirea de facilitare, 
mentorat și expertiză în dezvoltarea rurală pentru 
a crea parteneriatele locale LEADER/DLCC cu 
scopul de a-i abilita. Prin contribuția facilitatorilor 
comunitari, la nivel teritorial,   în fiecare inițiativă 
GAL sunt create  grupuri de lucru a GALului care 
activează voluntar pentru a identifica necesitățile 
și scopurile comune, pentru a mobiliza mai mulți 
actori locali care să adere la inițiativele GAL și 

pentru a delimita mai clar teritoriul GAL. Membrii 
grupurilor de lucru GAL reprezintă cele trei grupuri 
de actori (organele locale, mediul de afaceri local 
și societatea civilă locală și comunitățile din aria de 
acoperire a GAL-ului). 

Acestea sunt criteriile pe care un GAL candidat trebuie 
să le întrunească.

Acest conținut se bazează pe criteriile UE LEADER pentru oficializarea GAL-urilor 
LEADER cu adaptare la situație din zonele pilot din Moldova. Ele sunt constituite din 
două părți: (1) Criterii pentru oficializarea parteneriatului; (2) Lista documentelor 
necesare pentru transmiterea dosarului de aplicare a GAL-ului.

Criterii pentru oficializarea parteneriatului LEADER: 

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

– Cel puțin trei primării pot constitui un GAL, iar numărul locuitorilor din localități 
trebuie să fie de minim 10 000.

– Zonele urbane nu pot face parte din GAL, dar este recomandat ca GAL-ul să 
coopereze în aspectele strategice cu centrele urbane din teritoriul său.

– Rata scontată a 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 
reprezinte sectorul de afaceri și societatea civilă și 50% din membri - 1 persoană 
care să reprezinte administrația locală.

– Este important de identificat contextul comun cultural și/sau economic și/sau 
istoric și/sau de mediu etc. care stă la baza parteneriatului teritorial stabilit drept 
bază pentru coeziunea teritorială necesară.

– Este important de a da denumiri atractive GAL-urilor care să fie corelate cu 
identitatea acestora specificată mai sus.

– Documentația prezentată de către un GAL privind formalizarea parteneriatului 
trebuie să includă procesul verbal al deciziilor oficiale a fiecărui membru cu 
privire la interesele lor de a deveni membri ai GAL. Respectiv consiliul local al 
localităților, 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/
persoane fizice. Orice ONG național sau internațional ori regional care are  filiale 
locale sau organizații membre locale în zonele rurale poate  fi membru doar al unui 
singur GAL.

Criterii de evaluare pentru aprobarea parteneriatelor locale  
LEADER/DLCC 
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Pasul 4 – Generarea de inovații locale prin 
exemplu. Exemplele „reale” asigură o înțelegere 
mai clară. În orice program LEADER/DLCC trebuie 
să fie asigurat un buget corespunzător pentru a 
finanța participarea inițiativelor GAL moldovenești 
la proiecte de cooperare UE GAL. 

Pasul 5 – Identificarea și agrearea necesităților, 
strategia pe cinci ani și planul de implementare 
pe doi ani. Acest pas conține asistență tehnică 
oferită fiecărei inițiative GAL pentru procesul 
participativ de planificare strategică la nivel local 
și elaborarea următoarelor documente: 

– Planul Strategic de Acțiuni pe 5 ani (de către 
fiecare GAL, în mod participativ)

– Planul de implementare pe 2 ani 

– Dosarul cu proiecte al fiecărui GAL care 
conține minimum 50 de fișe de proiecte locale 
identificate sau generate, colectate de GAL. 

Transmiterea Planului Strategic de Acțiuni al GAL 
și a Planului de implementare pentru doi ani și 
aprobarea acestora este cel de-al doilea criteriu 
pentru finanțarea activităților GAL. Aprobarea 
înseamnă că GAL a finalizat procesul și a pregătit 
planurile  necesare pentru a începe să lucreze la 
implementarea strategiei participative la nivel 
local.

– Descrierea succintă a parteneriatului teritorial dat, coeziunea sa și motivarea 
interesului de a coopera – 2-3 pagini

– Prezentarea succintă a fiecărui membru al parteneriatului formalizat GAL 
– Procesul verbal privind decizia organului decizional legal al fiecărei organizații-

membre despre aderarea la parteneriatul GAL dat, precum și denumirea, funcția 
și datele de contact ale reprezentantului ales al fiecărui membru care va deține 
dreptul de  vot în cadrul GAL  

– Teritoriile GAL vor fi delimitate prin decizia Consiliilor Locale relevante. Consiliile 
Locale va lua decizia privind aderarea la un anumit GAL. Primarii urmează să 
semneze Documentul de Parteneriat GAL, în baza deciziei consiliilor locale vizate. 
Teritoriul acestor municipalități va fi teritoriul unui parteneriat GAL. Procesul 
verbal cu privire la deciziile relevante ale consiliilor locale trebuie să fie prezentate. 

– Persoane fizice pot fi membri prin semnarea scrisorii de interes și a Documentului 
de Parteneriat GAL. Scrisoarea de interes semnată trebuie să fie prezentată.  

– Organizațiile neînregistrate fără personalitate juridică pot deveni 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  vot în cadrul GAL și semnarea 
Documentului de Parteneriat GAL de către reprezentantul dat. Procesul verbal al 
evenimentului în cadrul căruia a fost luată decizia și scrisoarea de interes semnată 
trebuie să fie prezentate.

Documentele ce trebuie  prezentate pentru aprobarea Parteneriatului 
GAL

în Cadrul Programului SARD a fost organizată 
o vizită de studiu în regiunea Toscana (Italia), 
în România, Bulgaria și Portugalia pentru a 
studia planificarea dezvoltării rurale locale, 
organizarea proiectelor și GAL cu scopul de 
a ajusta lecțiile însușite în teritoriile țintă pe 
viitor. Toate inițiativele GAL SARD și-au înaintat 
reprezentanții  în componența delegației care a 
efectuat vizita de studiu și a pregătit materiale 
informative pentru a-și prezenta GAL-urile. 
După fiecare vizită de studiu, participanții 
elaborau un raport detaliat privind vizita 
de studiu, incluzând și recomandări pentru 
adaptarea eventuală a experiențelor însușite la 
nivel local. Aceste rapoarte au fost prezentate și 
discutate în cadrul ședințelor Grupului de Lucru 
GAL. 
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– Criteriile pentru a începe procesul de planificare participativă presupun crearea 
voluntară a Grupului de Lucru pentru Strategia GAL. 

– Procesul participativ durează în timp, cel puțin șase luni! Strategia LEADER nu este 
o sarcină care să fie realizată de consultanți, ci trebuie să fie rezultatul unei activități 
în comun a membrilor GAL pentru a asigura sentimentul lor de proprietate asupra 
acesteia.

– Localnicii nu sunt experți în domeniul dezvoltării; este important să fie folosit 
un limbaj simplu și aplicate metode care să facă  procesul  clar pentru toți actorii 
implicați.

– Sunt necesare cel puțin zece ședințe de lucru ale Grupului de Lucru pentru 
Strategia GAL pentru a pregăti documentele strategiei: (1) Pregătirea evaluării 
GAL care este un proces de „încălzire” din punctul de vedere al lucrului grupului; 
(2) Elaborarea analizei SWOT pentru a identifica punctele forte, punctele slabe, 
oportunitățile și amenințările implică identificarea valorilor locale și reprezintă 
dezvoltarea punctelor de start; (3) Crearea misiunii și viziunii GAL este absolut 
crucială; este de obicei o discuție de durată și reprezintă și momentul pentru a 
stabili un limbaj și o înțelegere comună în rândul membrilor grupului de lucru; 
(4) Denumirea GAL-ului este un alt subiect de discuții profunde și importante. 
Majoritatea inițiativelor GAL nu pot decide asupra denumirii într-o singură 
ședință; (5) Obiectivele și prioritățile strategice care reies din rezultatele ședințelor 
anterioare, de obicei, sunt o sarcină ușor de realizat; (6) Un aspect interdisciplinar: 
GAL-urile colectează idei de proiecte chiar de la  începutul procesului de elaborare 
a strategiei. Aceste idei trebuie să fie armonizate cu obiectivele strategice pentru a 
identifica prioritățile de dezvoltare, acțiunile acestora și planificarea lor în timp (a 
se vedea descrierea succintă a procesului în Anexa 10). (7) O activitate dificilă și 
care ia timp  este elaborarea bugetului GAL. (8) În procesul de elaborare a Planului 
de implementare pentru doi ani, inclusiv  elaborarea bugetului, trebuie să fie decise 
anumite acțiuni concrete. (9) Discuții pe marginea planului de monitorizare și 
comunicare. (10) O apreciere finală a rezultatelor. Înainte de ultima ședință privind 
strategia, expertul pentru dezvoltarea locală implicat în activități pregătește  schița 
strategiei și o distribuie membrilor Grupului de lucru implicați în elaborarea 
strategiei. După această ultimă ședință, documentul final va fi distribuite tuturor 
membrilor GAL ca aceștia să-și expună comentariile și propunerile. 

– Dacă metoda este clară și moderatorii (facilitatorii/experții) au lucrat bine, 
planificarea participativă va fi un proces productiv, plăcut și creativ. Însă vom evita 
să ne așteptăm ca actorii locali, membrii grupului strategic voluntar să pregătească 
documentul final al strategiei; este nevoie de implicat un expert în domeniul 
dezvoltării locale cu abilități specifice care va fi (1) mentorul acestui grup de lucru 
strategic, (2) va concluziona și documenta rezultatele fiecărei ședințe de lucru și (3) 
va pregăti în mod profesionist documentația privind proiectul strategiei.

– Dacă e nevoie pot fi  implicați doi experți/facilitatori la fiecare ședință de lucru; 
în acest caz unul activează ca moderator, iar altul ca raportor. În multe inițiative 
GAL, membrii grupului de lucru sunt interesați să activeze în calitate de raportori 
la ședințe.

Note privind procesele de planificare strategică 
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Pentru a se conforma principiilor LEADER de 
dezvoltare integrată și participativă, GAL-urile 
SARD și-au elaborat planurile lor strategice de 
acțiuni, incluzând acțiuni economice, sociale, 
culturale și de mediu. Pentru a pregăti strategia 
GAL și crea parteneriatul au fost organizate 
10-12 ședințe de lucru în fiecare GAL în 2017. 
Dacă ne referim la numărul orelor de întrunire și 
al participanților vom menționa că fiecare grup 
de lucru GAL a consumat mii de ore de lucru  
discutând, învățând și planificând în comun 
procesul de dezvoltare locală. S-a întâmplat 
în mod voluntar. Pe parcursul procesului de 
planificare, 500 de acțiuni și proiecte locale 
au fost identificate de opt GAL-uri cu circa 6 
milioane euro de buget planificat pentru o 
perioadă de 5 ani. După semnarea Acordurilor de 
Parteneriat în noiembrie 2017, fiecare Consiliu 
GAL care reprezintă adunarea membrilor a 
aprobat documentele strategiei participative a 
GAL și le-a prezentat spre avizare. 

– reprezintă constituirea agenției de dezvoltare 
locală, a oficiului GAL, care acoperă teritoriul vizat al 
GAL-ului prin activitățile sale. Valoarea sa unică este 
faptul că este aproape de localnici.

Pasul 7 – Finanțarea, susținerea implementării 
și monitorizării proiectelor de dezvoltare rurală 
GAL. Acest pas este atunci cînd implementarea 
proiectului are ca scop să realizeze obiectivele 
strategice ale GAL. Strategiile GAL-urilor sunt 
implementate prin intermediul unor proiecte 
selectate și implementate la nivel local, 
conținuturile acestora întrunind obiectivele 
strategice, prioritățile și acțiunile din strategia GAL. 
Instrumentul utilizat pentru a selecta proiecte 
sunt solicitările de propuneri locale lansate de 
GAL, conținutul acestora bazându-se pe acțiunile 
incluse în strategie și planul de implementare de 
doi ani. În baza aprobării strategiei locale, a planului 
de implementare și bugetului, GAL-urile lansează  
solicitări de propuneri, abordând partenerii 
locali, inclusiv persoanele fizice, companiile 
locale, societatea civilă și organizațiile publice. 
GAL-urile evaluează propunerile de proiecte 
locale și selectează proiectele locale pentru 
implementare. În cadrul programelor europene 
LEADER,  contribuția proprie solicitată din partea 
mediului de afaceri este de minimum 50% din 
bugetul proiectului; organizațiile societății civile și 
instituțiile publice urmează să contribuie cu 0-30%, 
în funcție de proiect. Managementul GAL joacă un 
rol important în lansarea solicitărilor de propuneri, 
administrarea proiectelor, pregătirea selectării 
proiectelor, oferirea asistenței tehnice pentru 
implementarea și monitorizarea rezultatelor 
implementării proiectelor.

Pasul 8 – Relaționarea și multiplicarea rezulta-
telor. O sarcină relevantă pentru organizațiile de 
facilitare și agenția de management ține de crearea 
condițiilor necesare, inclusiv a celor financiare, 
pentru a (1) constitui rețeaua pe orizontală și verti-
cală a GAL-urilor; (2) susține crearea și funcționarea 
rețelei naționale LEADER în Moldova; (3) stabili 
legătura între rețeaua LEADER din Moldova și rețe-
lele rurale internaționale (ELARD, ENRD, PREPARE, 
Inițiativele de la Marea Neagră, Parlamentul Rural 
European etc.). 

În cadrul SARD au fost organizate trei conferințe nați-
onale cu scopul de a susține relaționarea GAL-urilor. 
Prin intermediul vizitelor de studiu internaționale, 
GAL-urile moldovenești au făcut primii pași pentru 
a stabili legăturile cu alte rețele naționale și inter-
naționale LEADER. SARD a susținut vizitele de docu-
mentare și  schimburile de experiență între GAL-uri și 
constituirea rețelei naționale LEADER în Moldova. 

Acest pas include un moment important: semnarea 
Acordului Teritorial de Parteneriat GAL și aprobarea 
oficială a acestuia (în cadrul SARD acesta a fost 
aprobat de Consiliul SARD). Rezultatul este un 
Acord de Parteneriat semnat și un Grup de Acțiune 
Locală aprobat oficial (teritoriul și membrii).

Pasul 6 – Susținerea constituirii managemen-
tului GAL și lansarea procesului de implemen-
tare a  strategiei. Înainte de Pasul 6, GAL-urile au 
atins doua rezultate importante: (1) au semnat 
Acorduri de parteneriat teritorial GAL, iar conținu-
turile acestora au fost aprobate în mod oficial; (2) 
au prezentat Planul Strategic de Acțiuni al GAL și 
Planul de implementare pentru o perioadă de doi 
ani incluzând bugetele; ambele fiind aprobate. 
Drept rezultat, acordul GAL este semnat, conținând 
activitățile, planificarea în timp și bugetul dispo-
nibil pentru activitățile GAL în perioada respec-
tivă de programare. La fel, acesta mai include și 
necesitățile privind contribuția proprie. Bugetul 
aprobat conține costurile de management care 
de obicei reprezintă maximum 20% din întregul 
buget. Restul mijloacelor din fondul aprobat sunt 
destinate pentru proiectele locale și  vor fi achitate 
direct (de agenția de plăți) către proprietarul de 
proiect ca o contribuție pentru implementarea 
proiectului prezentat către GAL și aprobat de 
acesta. 

Constituirea Echipei de Management GAL reprezintă 
un moment important în instituționalizarea GAL-ului 
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Descrierea succintă a 
perioadei de timp necesare 
SARD drept exemplu 
I. Susținerea GAL-urilor în crearea grupurilor 

de lucru locale pentru elaborarea Planurilor 
Strategice de Acțiuni GAL pe 5 ani și a Planului 
de Implementare pentru primii doi ani (lunile 
3-9)

II. Susținerea GAL-urilor în transmiterea și 
aprobarea Planurilor Strategice de Acțiuni 
GAL pe 5 ani și a Planului de Implementare 
pentru primii doi ani (lunile 9 –10) 

III. Susținerea GAL-urilor în constituirea 
managementului lor (lunile 11-12). 
Managementul este finanțat din luna a 13-cea.

IV. Identificarea proiectelor locale începe în 
prima lună (colectarea ideilor de proiecte). 

Prima solicitare de propuneri de proiecte este 
lansată în luna a 14-cea.

V. Decizia privind proiectele finanțate locale 
(lunile 15-20)

VI. Implementarea la nivel local a proiectelor 
pilot selectate la nivel local; Raportare (luna a 
16-cea).  

VII. Campania de mobilizare locală (lunile 1-5), 
selectarea facilitatorilor comunitari și a 
experților locali; facilitatorii comunitari merg 
în comunități ( luna a 2-a).

VIII. Susținerea GAL-urilor în crearea parteneriatelor 
oficiale GAL (lunile 1 -6).

IX. Susținerea GAL-urilor în delimitarea teritoriilor 
GAL (luna 1-a); un acord oficial privind 
delimitarea teritoriului semnat de primari (în 
luna a 3-a).

X. Susținerea GAL-urilor în transmiterea și 
aprobarea propunerii privind formalizarea 
GAL-urilor (lunile 6-8)
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Exemple  de implementare 
SARD LEADER/DLCC 
Istoria implementării SARD LEADER 
pe scurt 

2016

Implementarea locală a Inițiativei SARD LEADER 
a început printr-o campanie de sensibilizare care 
și-a propus drept scop să mobilizeze partenerii 
locali din regiunile țintă. Drept rezultat au fost 
create opt parteneriate de dezvoltare rurală locală 
acoperind o bună parte din zonele rurale ale UTA 
Găgăuzia, raionul Taraclia și satele din raioanele din 
vecinătate. Respectând principiul de jos în sus, cel 
teritorial și de parteneriat, cele opt inițiative locale 
și-au formalizat GAL-urile care au fost primele 
inițiative emblematice din Moldova. Teritoriul 
celor opt GAL-uri acoperă 44 de comunități 
rurale. Activitățile fiecărui GAL acoperă un grup 
de primării rurale (selectat de jos în sus) cu o 
populație între 11.000 și 34.500 locuitori. Numărul 
membrilor unui GAL este în medie de 30, fiecare 
grup de actori fiind reprezentat la nivelul de 30% 
(a se vedea introducerea privind GAL-urile SARD 
pe site-ul web www.leadermoldova.eu). 

2017

În conformitate cu principiul dezvoltării integrate, 
GAL-rile din cadrul SARD și-au elaborat planurile 
strategice de acțiuni, incluzând acțiuni și proiecte 
economice, sociale, culturale și de mediu. Fiecare 
GAL a generat și/sau a identificat 80-150 de 
proiecte și deținători de proiecte locale. Strategia 
pregătită este prevăzută pentru cinci ani și include 
un Plan de implementare pentru primii doi ani. 
Pentru a respecta principiile LEADER „de jos în sus” 
și de „dezvoltare integrată”, actorii locali au elaborat 
planurile GAL de acțiuni strategice, incluzând 
acțiuni economice, sociale, culturale și de mediu. 
Opt acorduri de parteneriat au fost semnate de 
toți membrii fondatori, iar procesul de planificare 
a fost finalizat în noiembrie 2017.  

2018

Echipele de management GAL și birourile GAL 
au fost constituite în fiecare GAL SARD. Chiar 
din primele luni ale anului au început activitățile 
de elaborare, prezentare și implementare a 
proiectelor locale, finanțate de UE prin SARD și 
alte canale.

În 2018, circa 110 de proiecte locale LEADER au 
fost realizate în UTA Găgăuzia, Taraclia și comu-
nitățile din vecinătate sub egida inițiativei SARD 
LEADER/DLCC. Un festival regional al covoarelor 
tradiționale locale, o întreprindere pentru produ-
cerea condimentelor și a plantelor medicinale, 
cultivarea căpșunelor în sere, construcția unei 
piețe rurale, dotarea unor terenuri de joacă, 
crearea unei pensiuni turistice cu specific nați-
onal, profilaxia bolilor prin metoda dormitului pe 
stupii de albine, deschiderea restaurantelor cu 
specific local – acestea sunt doar câteva dintre 
proiectele pe care cele opt GAL-uri SARD au decis 
să le implementeze.

Aceste 110 de proiecte locale promovează 
dezvoltarea economică, socială și de mediu și au 
fost selectate în cadrul unui concurs de granturi 
anunțat la nivel local. Pentru a le implementa, fiecare 
GAL beneficiază de asistență UE prin intermediul 
SARD în sumă de circa 35.000 dolari SUA. Cerința 
impusă de SARD a implicat o contribuție de 20% 
adiționale la acest buget, în numerar sau în natură, 
însă majoritatea GAL-urilor au decis să ofere o 
contribuție mai mare la bugetele proiectelor, 
propunându-și drept scop să sporească numărul 
de proiecte pe care le pot finanța din fondurile 
oferite. Persoanele fizice, primăriile, instituțiile 
publice locale, întreprinderile și ONG-urile din 
teritoriul GAL-ului vizat sunt eligibile pentru a 
beneficia de finanțare nerambursabilă în valoare 
de până la 4.000 dolari SUA. 

Solicitările de proiecte sub egida GAL-urilor s-au 
bazat pe elaborarea acțiunilor incluse în planul 
anual decis de GAL pentru implementarea 
strategiei GAL. Administrarea cererilor locale ține 
de responsabilitatea birourilor GAL. Proiectele 
au fost selectate de Comisiile de Selectare ale 
GAL-urilor formate din reprezentanți ai primăriilor, 
companiilor locale și ai societății civile fiind ulterior 
aprobate de SARD. 



Exemple de proiect GAL – 
cum abordarea inovativă 
și o sumă relativ mică 
pot genera  o adevărată 
schimbare

Punctul de colectare a laptelui
„Datorită SARD LEADER  am învățat și am înțeles 
valoarea cooperării și am început să interacționăm 
în afacerile noastre”, spune dl. Sergiu Sargheliu, 
un businessman tânăr și ambițios și  un adevărat 
inițiator de schimbări din satul Cișmichioi, din 
cadrul GAL-ului „Cișmeaua Sudului”.   

Sergiu explică despre proiectul său care a fost 
selectat de GAL-ul local pentru a fi finanțat din 
contul subvențiilor oferite de SARD: „Nu există un 
punct de colectare a laptelui pe teritoriul GAL-ului 
nostru, dar ne trebuie neapărat de unul. Compania 
mea, „AGRO-SARIGUL” SRL, produce brînză și astfel 

avem nevoie constant de lapte proaspăt. Pe de altă 
parte, producătorii de lapte din cadrul GAL-ului de 
asemenea au simțit necesitatea unui astfel de punct 
de colectare pentru a asigura calitatea laptelui pe 
care doresc să-l comercializeze. Deoarece laptele 
este un produs perisabil, el are nevoie de răcire 
primară, cât și de condiții corespunzătoare pentru 
depozitarea produselor finite”.   

Pentru a soluționa problema, proiectul lui Sergiu 
prevede procurarea  utilajelor de refrigerare și 
crearea unui punct de colectare a laptelui de 
serviciile căruia vor beneficia producătorii de 
lapte din trei sate ale GAL-ului: Cișmichioi, Etulia și 
Alexandru Ioan Cuza. 

Consiliul GAL-ului „Cișmeaua Sudului” a convenit 
la  ședința  să aprobe finanțarea Punctului de 
colectare a laptelui. Implementarea acestui proiect 
va fi de ajutor pentru afacerea lui Sergiu, dar și 
pentru  stimularea interesului fermierilor locali să 
continue activitățile în sectorul lactatelor datorită 
oportunității de a comercializa lapte de calitate. 

SARD contribuie cu 80% din finanțarea necesară, 
iar „AGRO-SARIGUL” SRL investește încă 20% în 
proiect.

 După cum a concluzionat Sergiu: „Astfel, noi am 
preluat responsabilitatea pentru a oferi și susține 

24
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dezvoltarea în continuare a producerii de brînză 
în satele GAL-ului nostru. Planificăm să sporim 
pe viitor volumul și varietatea produselor lactate 
organice produse local”. 

Rețeaua GAL a producătorilor de 
legume din Congaz
Piotr Ratcov este un lider informal în comunitatea 
sa. Imediat cum lansează o idee nouă, alții îi 
urmează exemplul. De când și-a construit o seră, 
una din puținele  din Congaz, dânsul a fost nevoit 
să caute diverse soluții de încălzire și să proiecteze 
echipamente artizanale care ar menține căldura în 
sera sa pe timpul sezonului rece. Până-n anul curent 

Piotr Ratcov nu și-a putut permite să achiziționeze 
un cazan special în acest scop. Acum dispune de 
unul datorită grantului european în valoare de 50 
de mii   MDL. 

Piotr este mândru de experiența sa care a încurajat 
și alți antreprenori să-și prezinte solicitările către 
GAL pentru a beneficia de investiții în echipament 
nou. „În loc să solicit o a doua finanțare pentru 
afacerea mea am convins un alt producător de 
legume din satul nostru să participe la concurs. 
Acest fapt îmi va susține  afacerea dacă vom  putea   
împreuna cu alți producători locali de legume să 
dezvoltăm produsele  și piața noastră”, a menționat 
dânsul. Piotr Ratcov a beneficiat de mijloace din 
fonduri europene în calitate de membru activ al 
GAL-ului „ECO Düz Yalpugel” din care    face parte 
Congazul și   alte cinci comunități din vecinătate. 

Piața locală din satul Musaitu și „Perla 
Sudului”
În fiecare  joi, localnicii din satul Musaitu din raionul 
Taraclia, populat  preponderent de etnici bulgari, 
se pot bucura de un nou loc de întâlnire. Acesta se 
află chiar în inima micii lor comunități. Este vorba 
de piața agricolă inaugurată recent. Alexandru 
Țațu este un cetățean în etate și un comerciant 
permanent al pieței. Dânsul a menționat că sătenii  
socializează mai cu seamă de Paștele Blajinilor, la 
cimitir, o dată pe an, iar de când a fost construită 
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piața deja pot comunica o dată pe săptămână când 
vin la piață: „Eu fac mături și împletesc coșuri din 
lăstari de salcie și le vând. Acum observ că  lumea 
vine la piață cu mai multă încredere, or acum 
condițiile de la piață încurajează cumpărătorii să 
se rețină pe aici  și să cumpere mai mult”. Vecina 
lui Alexandru de la piață vinde lapte, brânză 
și smântână și pare să fie mulțumită: „Uniunea 
Europeană într-un final a ajuns și la noi acasă”, 
spune femeia dând afirmativ din cap. 

Raisa Tașnicenco, primara satului Musaitu, admite 
că ei n-ar fi reușit să construiască și să amenajeze 
piața locală fără asistența  UE oferită prin intermediul 
SARD LEADER. Oficiala  este de părerea că cea 
mai mare valoare a programului rezidă în faptul 
ca localnicii au fost aduși sub o singură umbrelă 
– Grupul de acțiune locală (GAL). Satul Musaitu 
și-a unit eforturile cu alte 19 comunități rurale 
din vecinătate constituind GAL-ul „Zhemchuzhina 
Yuga” (în traducere, „Perla Sudului”). „GAL-ul nostru 
este atât de divers și concentrat, deoarece noi 
reprezentăm mai  multe etnii din doar 14.000 de 
locuitori”, menționează Ruslan Liteanschi, unul 
dintre managerii GAL-ului. Membrii GAL au vizitat 
toate comunitățile și au discutat cu persoane 
din toate domeniile. Indiferent de limba vorbită, 
dânșii și-au dat seama că au  aceleași dificultăți 
și preocupări și că ar putea să se unească pentru 
a găsi o soluție comună. „În acest dosar gros noi 
am adunat 140 de visuri transpuse în idei de 
proiect acoperind cele mai  diverse domenii, de 
la infrastructură până la cultură”, susține Ruslan 
Liteanschi. 

Pe parcursul discuțiilor, oamenii au decis că toate 
drumurile duc spre… Musaitu, deoarece acest sat 
este centrul GAL-ului. Astfel toți au fost de acord 
că unul dintre primele proiecte care trebuie să fie 
realizat   ține de piața locală. Fiecare proiect GAL, 
inclusiv și cel de crearea a pieței din localitatea 
Musaitu, a beneficiat de  cofinanțare din partea 
Programului SARD, în valoare de aproximativ 24.000 
Euro. Astfel 104.500 MDL au fost alocați pentru 
construcția și amenajarea pieței locale. Fondurile 
au fost utilizate pentru procurarea materialelor 
de construcție, lucrările fiind realizate de săteni 
în mod voluntar. Următorul pas va fi organizarea 
activității pieței și în zilele de odihnă. Primăria mai 
are și alte planuri ambițioase: să amenajeze locuri 
de parcare, să instaleze containere pentru gunoi și 
să extindă aprovizionarea cu apă până la piață. 



Anexe
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Anexa 1 

Modelul LEADER/DLCC de evaluare la localității
    

DOMENII  
ANALIZATE INDICATORI TIP COMENTARII 

SUPRAFAȚA ȘI POPULAȚIA

– Caracteristica 
geografică/profilul 
topografic

– Oportunități de 
dezvoltare  în 
funcție de poziția 
geografică

– Distanța până la 
principalele centre 
de dezvoltare 
(orașe, municipii)

# de unități teritorial-administrative  De bază

Avantajele gene-
rale asigurate de  
caracteristicile 
geografice și 
topografice 

Poziția geografică De bază 

Suprafața, km p./ha Opțional 

Suprafața totală din suprafața totală a țării, % De bază

Densitatea, locuitori/km p. De bază

Distanța până la principalele centre de 
dezvoltare, km

– Tendințele și carac-
teristicile demogra-
fice generale 

– Structura populației 
după gen și vârstă

– Componența 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

Sporul natural al populației Opțional

Sarcina demografică/coeficientul  
îmbătrânirii Opțional

Populația după nivelul de studii, % Opțional

Structura/componența etnică, mii/% De bază

Tendințe migraționale (interne/externe), 
mii/% De bază

–  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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DOMENII  
ANALIZATE INDICATORI TIP COMENTARII 

DEZVOLTAREA TERITORIALĂ ȘI MEDIUL

– Clima  

– Principalele resurse 
naturale

– Dezvoltarea 
teritorială 

– Infrastructura de 
bază/de mediu

Clima De bază

Corespund oare 
facilitățile și 
infrastructura 
de bază  nece-
sităților econo-
miei locale?

Resurse minerale, peisajul, zone agricole, 
calitatea solului, etc. De bază

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

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

De bază

Zone protejate, % din suprafața totală De bază

Populația conectată la sistemul public de 
aprovizionarea  cu apă, %% De bază

Populația conectată la sistemul public de 
canalizare, % De bază

Populația ce beneficiază de servicii de colec-
tare și evacuare organizată a deșeurilor, % De bază

– Energia & eficiența 
energetică 

Gospodării ce beneficiază de servicii de 
aprovizionare cu gaze naturale, % De bază

Sisteme de încălzire pe biomasă Opțional    

RESURSE UMANE & DEZVOLTAREA ECONOMICĂ   

– Structura populației 
active

– Profilul calificării

Populația economic activă, numărul Opțional

Numărul și 
distribuția locu-
rilor 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 nivelul de studii De bază

Populația șomeră după nivelul de studii De bază

– Bugetul public 
Venituri totale, valoarea totală Aproximativ 

Cota veniturilor locale, % Aproximativ 
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DOMENII  
ANALIZATE INDICATORI TIP COMENTARII 

RESURSE UMANE & DEZVOLTAREA ECONOMICĂ  

– Structura 
întreprinderilor

Structura întreprinderilor după sector, # & % De bază

Oportunitățile 
pentru logis-
tică și servicii 
Accesibilitatea 
peții Mediul de 
afaceri 
Potențialul de 
turism în GAL
Oportunități 
pentru dezvol-
tarea 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 /întreprinde-
rilor după dimensiune, număr și % De bază

Efectivul de animale (șeptelul) De bază

– Rețeaua rutieră 

Lungimea rețelelor rutiere naționale/locale, 
km De bază

Cota drumurilor în stare bună, % De bază

Lungimea rețelei de cale ferată, km De bază

– Infrastructura 
comunicațiilor

Abonați la telefonie fixă, număr Opțional

Abonați la telefonie 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 (trans-
portul public) 

Frecvența circulației transportului public De bază

Numărul mediu de pasageri Opțional

DEZVOLTAREA SOCIALĂ ȘI INSTITUȚIONALĂ

– Dezvoltarea capac-
ităților comunității 

Parteneriat, relaționare, activități de instruire 
etc.
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Îndrumări privind implementare pentru organizația – 
facilitatoare și echipa locală de implementare 

Experiența SARD privind activitățile de facilitare la nivel local 

Acest document include etapele de implementare; procesul, lista de sarcini și rezultate de asigurat, care 
au fost responsabilitățile organizației-facilitatoare în activitatea de lucru cu potențialele inițiative locale 
GAL. Este un ghid pentru ONG-uri sau organele guvernamentale relevante privind implementarea 
abordării posibile LEADER în Republica Moldova. Exemplul este bazat pe experiența de implementare 
SARD LEADER.

ETAPA 1 – MOBILIZAREA ȘI CREAREA IDENTITĂȚII GAL 

Sarcina 1. Formarea echipei, instruirea facilitatorilor, evaluarea facilitatorilor.

În cadrul acestei sarcini:

– Implementarea  unui program de 3 zile de instruire a facilitatorilor pentru potențialii membri ai echipei 
de implementare locală și alți actori cu participarea Expertului european PNUD / SARD în domeniul 
dezvoltării rurale; 

– Crearea și consolidarea Echipei de implementare locală SARD LEADER (2 experți în dezvoltarea locală, 
5 facilitatori);

 Rezultate de asigurat:

– Membrii potențiali ai echipei locale de implementare SARD LEADER sunt instruiți și testați în cadrul 
unui seminar de 3 zile de instruire a facilitatorilor realizat de Consultantul Internațional PNUD / 
SARD LEADER. Instruirea este urmată de o evaluare a potențialilor facilitatori și experți în domeniul 
dezvoltării și de selectarea membrilor echipei.

– Echipă locală de implementare SARD LEADER consolidată (2 experți în dezvoltarea locală, 4 funcții de 
facilitatori cu program deplin) este formată și aprobată de SARD;

Cadru de timp: ianuarie – februarie 2017.

Sarcina 2. Mobilizarea în continuare a GAL-urilor – misiuni de documentare ale membrilor 
echipei locale, edificarea noilor parteneriate locale și fortificarea inițiativelor GAL.

Criterii pentru implementarea sarcinii:

– Fiecare GAL este facilitat de 1 facilitator comunitar 
– Fiecare expert în dezvoltare locală are grijă de 4 GAL-uri 
– Planul de lucru detaliat pentru facilitatori și experți pentru anumiți pași este elaborat pe parcursul 

ședințelor regulate (o dată în 1-2 luni) ale Echipei locale de implementare desfășurate cu participarea 
Consultantul Internațional PNUD / SARD LEADER;

– Mobilizare: Echipa locală de implementare trebuie să îmbunătățească interesul și să sporească 
participarea comunităților locale în „procesul LEADER” pentru a asigura apartenența modelului 
LEADER la nivel local;
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În cadrul acestei sarcini: 

– Vizita facilitatorilor și experților locali în zonele potențiale GAL – vizite  de verificare și sensibilizare 
întreprinse în teritoriu; 

– Ajustarea – dacă e necesar – a structurii membrilor și hotarelor GAL-urilor;
– Organizarea a 8 x 1 ședințe de lucru la nivel local SARD LEADER cu actorii locali identificați pentru a-i 

informa despre proces, cât și pentru a identifica partenerii locali;
– Crearea și consolidarea unei rețele a persoanelor de contact GAL.

Rezultate de asigurat:

– Misiunile de documentare a facilitatorilor și experților în toate localitățile realizate, rapoartele 
pregătite;

– 8 x 1 ședințe de lucru la nivel local SARD LEADER cu participarea actorii locali identificați organizate;
– Rețeaua punctelor de contact LEADER în zona țintă consolidată;
– Harta partenerilor locali elaborată în continuare.

Cadru de timp: februarie – aprilie 2017.

Scopul misiunilor de documentare este cel de a sensibiliza comunitățile, cât și de a integra membrii echipei 
în teritoriu și comunitățile țintă. 

Drept urmare a misiunilor, facilitatorii organizează ședințele de lucru SARD LEADER la nivel local (câte 
una în fiecare GAL). Scopul ședinței este cel de a prezenta facilitatorii și experții și de a coopera pentru 
formalizarea parteneriatelor locale ceea ce include: (i) prezentarea echipei locale de implementare și 
a participanților; (ii) discuții privind așteptările grupului de lucru; (iii) sesiunea de informare despre 
activitățile planificate – în cadrul implementării SARD LEADER la nivel local; (iv) prezentarea criteriilor de 
parteneriat SARD LEADER; (v) identificarea potențialilor parteneri locali noi.

Pe parcursul ședințelor punctele de contact LEADER trebuie să fie confirmate pentru a asigura 
comunicarea corespunzătoare între facilitatori și experți locali, cât și actorii locali. 

Sarcina 3. Stabilirea condițiilor pentru planificarea și pregătirea de către GAL a evaluării 
teritoriale 

În cadrul acestei sarcini:

– Organizarea a 8 x 3 ședințe de lucru, cel puțin, în fiecare teritoriu GAL:
– Cu privire la valorile teritoriale, resursele de dezvoltare – 1 ședință în fiecare GAL pentru 

reprezentanții fiecărei localități. 
– Sesiunea va acoperi următoarele subiecte: (i) harta resurselor locale; (ii) colectarea ideilor de proiecte. 

Sesiunile urmează să fie organizate de facilitatori. Organizarea ședințelor de consultare – dacă e 
necesar – în localități. Facilitatorii sunt implicați în procesul de elaborare a hărților de resurse locale – 
ședințele grupului de lucru, cât și harta partenerilor.

– Cu privire la provocările și oportunitățile dezvoltării locale durabile – 1 ședință în fiecare GAL pentru 
reprezentanții fiecărei localități. 

– Sesiunea trebuie să fie realizată de experții în dezvoltarea locală. În cadrul ședinței  va fi prezentate 
harta actorilor locali, cât și harta resurselor locale pentru întregul teritoriu al GAL – drept rezultat al 
ședinței anterioare. Pe parcursul sesiunii se va elabora analiza SWOT.  

– Crearea grupurilor locale permanente de lucru pentru procesul de planificare: APL, reprezentanți 
ai businessului local, reprezentanți ai societății civile. O ședință în fiecare GAL pentru reprezentanții 
fiecărei localități. 

– Pregătirea evaluării teritoriale finale cu contribuția expertului. 
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Rezultate de asigurat: 

– Resursele locale identificate cu implicarea comunității;
– SWOT participativ pregătit;
– Promotorii dezvoltării GAL identificați și implicați în proces;
– Grupurile locale de lucru create;
– Evaluările teritoriale GAL pregătite.

Cadru de timp: aprilie – iulie, 2017.

Sarcina 4. Definirea misiunii, viziunii, denumirii GAL-urilor, cât și a direcțiilor strategice; 
colectarea ideilor de proiecte 

În cadrul acestei sarcini:

– Organizarea a 8 x 2 ședințe de lucru, cel puțin, în fiecare teritoriu GAL:
– Cu privire la misiunea, viziunea, denumirea GAL – o ședință a grupului de lucru în fiecare GAL 

pentru reprezentanții fiecărei localități;
– Ideea sesiunii este cea de a elabora denumirea, sigla și istoria GAL, cât și de a prezenta harta resurselor 

și necesităților locale elaborată în baza rapoartelor oferite de localități 
– Cu privire la colectarea ideilor de proiect – o zi a ușilor deschise în fiecare localitate și o vizită 

inopinata, așa-zisul „tur misterios” in fiecare GAL pentru a întâlni actorii locali  
– Cu privire la pregătirea documentului de prezentare a GAL 

Rezultate de asigurat: 

– Numărul de sesiuni de lucru privind misiunea, viziunea și denumirea GAL cu actorii locali realizat;
– Promotorii dezvoltării GAL identificați și susținuți: implicați în activități de planificare a procesului de 

facilitare (discuții în cadrul meselor  rotunde);
– Actorii locali (APL, reprezentanți ai companiilor locale, membri ai societății civile) cartografiați și 

implicați;
– Identitatea GAL-urilor consolidată– inclusiv: misiunea, viziunea, denumirea și sigla.
– Idei de proiecte colectate.
– Documentul de prezentare pregătit pentru toate GAL-urilor 

Cadru de timp: mai – august 2017.

ETAPA 2 – PREGĂTIREA GAL-URILOR CA FIIND FUNCȚIONALE

Sarcina 5. Formalizarea GAL-urilor.

În cadrul acestei sarcini:

– Acordarea de asistență în procesul de formalizare a GAL-urilor.

Rezultate de asigurat:
– Documentația necesară pentru formalizarea GAL-urilor elaborată și aprobată de SARD.

Cadru de timp: până în luna august 2017.
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Această sarcină urmează să fie realizată în conformitate cu îndrumările oferite de SARD.

În fiecare teritoriu GAL se va organiza o sesiune de informare în cadrul căreia   va fi descris procesul de 
formalizare a GAL. Sesiunile sunt organizate în cooperare cu promotorii GAL-urilor. 

Sarcina 6. Definirea priorităților și acțiunilor GAL

În cadrul acestei sarcini:

– Organizarea a 8 x 1 dezbateri deschise, iar dacă este necesar chiar mai mult de una, în fiecare GAL 
pentru a identifica prioritățile de dezvoltare în sinergie cu evaluarea și ideile colectate de proiect;

– Organizarea a 8 x 1 discuții în cadrul meselor rotunde pentru reprezentanții GAL cu scopul de 
informa despre procesul de elaborare a Planului strategic de acțiuni și de a-l prezenta.

Rezultate de asigurat:

– Fezabilitatea și durabilitatea diferitor direcții de dezvoltare asigurate, impactul potențial și beneficiarii 
în fiecare GAL identificați;

– Prioritățile pentru dezvoltarea rurală locală identificate de fiecare GAL.

Cadru de timp: iulie – mijlocul lunii octombrie 2017.

Pe parcursul sesiunilor, participanții elaborează lista obiectivelor strategice, măsurilor și acțiunilor de 
dezvoltare, care va fi consultată cu actorii locali în toate comunitățile. 

Este necesar de organizat 2-3 ședințe de informare în fiecare GAL. Scopul sesiunilor de  informare este 
cel de a discuta cu toți actorii GAL prioritățile pentru dezvoltarea rurală locală.

Sarcina 7. Definirea și aprobarea Planului Strategic de Acțiuni – inclusiv a planului de 
implementare pentru o perioadă de 2 ani.

În cadrul sarcinii:

– Oferirea de susținere pentru elaborarea Planurilor Strategice de Acțiuni ale GAL, inclusiv a 
portofoliului proiectului (cel puțin 50 per GAL);

– Acordarea de susținere pentru definirea Planului de implementare GAL pentru 2 ani;
– Acordarea de asistență în procesul de aprobare a Planurilor Strategice de Acțiuni și Planurilor de 

implementare.

Rezultate de asigurat: 

– 8 x Planuri Strategice de Acțiuni GAL elaborate; 
– 8 x Planuri de implementare GAL elaborate;
– Documentele strategice elaborate aprobate de SARD și GAL-uri.

Cadru de timp: 
– iulie – noiembrie 2017;
– aprobarea Planurilor Strategice de Acțiuni GAL până la finele lunii noiembrie 2017.

Planurile trebuie să fie verificate și aprobate de SARD fiind elaborate în baza metodologiei oferite de 
SARD. Planurile trebuie să acopere următoarele subiecte: (i) descrierea contextului GAL: Grupul Local 
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de Acțiune (membrii) și modalitatea prin  care a fost creat GAL, valorile locale, caracteristicile zonei GAL, 
inclusiv: descrierea teritoriului, populației, diferitor actori locali și grupe importante pentru dezvoltarea 
locală, teritoriul GAL, cultura, tradiția; (ii) Analiza socio-economică, inclusiv: resursele și necesitățile 
locale cu privire la mediu, economie, societatea locală, infrastructura fizică și socială și capacitatea de 
organizare teritorială; (iii) Descrierea coeziunii interne a GAL (până la consolidarea teritorială); (iv) 
Analiza SWOT a GAL; (v) Viziunea și principiile; (vi), Misiunea, obiectivele, măsurile și acțiunile de 
dezvoltare; (vii) Planul de implementare pentru 2 ani; (viii) Planul de comunicare; (ix) Portofoliul 
proiectului (cel puțin 50 fișe de proiecte). 

Sarcina 8. Susținerea GAL-urilor în identificarea proiectelor.

În cadrul sarcinii:

– Organizarea a instruirii 3 x 8 x o zi pentru fiecare GAL cu privire la elaborarea proiectelor;
– Identificarea, acordarea de asistență în elaborare și suport pentru cel puțin 3 propuneri de proiect 

pentru fiecare GAL.

Rezultate de asigurat:

– Set de instruiri pentru GAL-uri cu privire la elaborarea  și implementarea proiectului;
– Set de proiecte (3-4 proiecte per GAL, în dependență de dimensiune) prezentate către SARD pentru 

finanțare.

Cadru de timp: 

– septembrie – noiembrie 2017.
– Și până în una  septembrie 2018 în cadrul Sarcinii 10: Facilitarea elaborării unor proiecte adiționale și 

acordarea de asistență pentru implementare.

Comentariu: Atelierele trebuie să fie organizate în cooperare cu managementul GAL pentru toți 
membrii GAL. Participanții vor afla despre metodologia de generare și elaborare a unui proiect, despre 
problemele ce țin de managementul proiectului. Participanții vor afla și exersa: (i) elaborarea de proiect, 
(ii) managementul ciclului proiectului, (iii) elaborarea conținutului proiectului,   (iv) bugetul proiectului. 
Instruirea este urmată de sesiuni de informare cu privire la sursele potențiale de finanțare.

ETAPA 3 – ASISTENȚĂ ÎN IMPLEMENTAREA ȘI MONITORIZAREA PROIECTELOR 
DE DEZVOLTARE RURALĂ

Sarcina 9. Crearea și asistarea managementului GAL și implementarea proiectelor finanțate de 
SARD

În cadrul acestei sarcini:
– Acordarea de asistență în crearea Organului de gestionare a GAL;
– Facilitarea activității managerilor GAL și acordarea de asistență în implementarea proiectului și 

raportare;
– Îndrumare oferită pentru activitățile operaționale ale GAL-urilor.
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Rezultate de asigurat:

– 8 echipe de management GAL create;
– 8 GAL-uri funcționale;
– asistență oferită pentru implementarea proiectului GAL.

Cadru de timp: decembrie 2017 – septembrie 2018.

Sarcina 10. Facilitarea elaborării proiectelor non-SARD și acordarea de asistență pentru 
implementare.

În cadrul sarcinii:

– Acordarea de ajutor pentru proiectele finanțate din alte surse  decât SARD;
– Oferirea de ajutor în procesul de implementare.

Rezultate de asigurat:

– Propuneri adiționale de proiect prezentate pentru finanțarea din alte surse  decât SARD – minimum 3 
proiecte pentru fiecare GAL;

Cadru de timp: decembrie 2017 – septembrie 2018.

Sarcina 11. Rapoarte regulate și raport final.

În cadrul acestei sarcini, membrii echipei locale de implementare vor realiza următoarele activități:

– Participarea la ședințele regulate de lucru (lunare) ale echipei locale de implementare SARD LEADER 
facilitate de Consultantul Internațional PNUD / SARD LEADER;

– Prezentarea către SARD/PNUD a rapoartelor regulate – în baza orarului ședințelor de lucru – cu privire 
la activitățile anterioare implementate înainte de ședința de lucru, cât și planul de lucru detaliat pentru 
următoarea perioadă de implementare (până la 3 luni);

– Elaborarea raportului final.

Rezultate de asigurat:

– Rapoarte regulate și planuri regulate de activitate;
– Revizuirea planului de activitate în fiecare lună, raportarea schimbărilor metodologice, dacă sunt 

necesare, o dată la  trei luni;
– Raport final pregătit.

37
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Anexa 3

Ghid (pentru facilitatorii comunitari) pentru misiunea 
de descoperirea localității și identificarea aspectelor 
specifice 
Conținutul necesar al raportului:

1. Numele facilitatorului

2. Numărul pre-GAL SARD LEADER unde a fost implementată MDL

3. Denumirile satelor vizitate

4. Cât timp ați petrecut într-un sat, în medie

5. Intervalul de timp pentru implementarea MDL (când și câte zile în total ați realizat MDL) în teritoriul 
dat al GAL-ului

6. Care este impresia generală*1 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) 

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

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

9. Cu cine v-ați întâlnit și ați purtat o discuție de cel puțin 10 minute (nu oferiți nume, doar indicați 
funcția și/sau categoria actorului – de ex. primar, 3 reprezentanți ai autorității locale, 5 fermieri etc.):

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

*1Vă rugăm să nu vă aprofundați în date statistice, pur și simplu oferiți o prezentare generală, o descriere a situației din 
teritoriu.
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11. Ați prezentat LEADER localnicilor (Max 500 caractere) 

– Dacă da, câtor persoane:

– Dacă da, care a fost reflecția lor: 

  (Max 500 caractere) 

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

 (Max 1000 caractere)

13. Care sunt resursele locale disponibile pentru realizarea acestor direcții de dezvoltare: 

 (Max 1000 caractere)

14. Care sunt principalele provocări pentru dezvoltarea acestor sate: 

 (Max 500 caractere)

15. Ați identificat vreun viitor potențial partener pe parcursul MD (în afară de cei care sunt deja incluși 
în Harta Partenerilor SARD)? Dacă da, cine sunt aceștia (nu oferiți nume, doar indicați funcția și/sau 
categoria actorului, de ex. doi fermieri interesați în satul x, clubul femeilor în satul z etc.):

16. Ați identificat viitori potențiali deținători de proiecte pe parcursul MDL? Dacă da, cine sunt ei și ce 
fel de idei de proiect dețin  (nu oferiți nume, doar indicați funcția și/sau categoria actorului, de ex. 
un fermier dorește să creeze o menajerie la ferma sa în satul x; două femei interesate care doresc să 
inițieze  producerea de alimente specifice găgăuze în satul z etc.):

 (Max 1000 caractere)

17. Ați completat harta partenerilor SARD LEADER cu nume și date noi? Dacă da, câți potențial parteneri 
noi ați găsit în sat pe parcursul MD:

18. Vă rugăm să evaluați în cifre părerea dumneavoastră privind posibilitatea de a lucra cu SARD LEADER 
în aceste sate (zero înseamnă nicio șansă și zece înseamnă siguranță la 100%):

19. 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.

20. Ați găsit careva informații, careva documente sau un link interesant, special cu privire la aceste sate,  
la acest teritoriu? Vă rugăm să le plasați aici. 

39
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Anexa 4 

Șablon pentru

ACORD TERITORIAL DE PARTENERIAT
(ÎN CADRUL IMPLEMENTĂRII SARD LEADER)

privind crearea grupului de acțiune local (GAL)

____________________________ (denumirea)

încheiat la _______________ (data, locul)

Prezentul Acord de Parteneriat este încheiat între următorii membri:

1.

2.

3.

4.

5.

Semnatarii acestei declarații, reprezentând societatea civilă, autoritățile administrației publice locale și 
mediul de afaceri, indicați mai sus, împărtășesc misiuni similare și doresc să coopereze în domenii de 
preocupare reciprocă pentru a reconsolida eficacitatea eforturilor de dezvoltare și îmbunătăți calitatea 
vieții localnicilor prin implementarea abordării UE LEADER la nivel teritorial, cu facilitarea inițială oferită 
de Programului SARD.

Scopul acestui Acord rezidă în crearea unui cadru teritorial de cooperare între Părți în domeniile de 
interes comun în special în domeniul dezvoltării socio-economice al teritoriului rural delimitat.

Semnatarii declară că parteneriatul teritorial este constituit prin satisfacerea următoarelor criterii ale 
formalizării parteneriatului LEADER stipulate de Programul SARD.

Semnatarii au convenit că zona locală LEADER constituită de Părți intersectează hotarele autorităților 
locale între următoarele unități teritorial-administrative: ….

Denumirile unităților cu localitățile corespunzătoare incluse în teritoriul lor administrativ.

Scop 

Scopul prezentului Acord de Parteneriat încheiat între societatea civilă, mediul de afaceri și autoritățile 
publice locale rezidă în oficializarea creării GAL (Grupul de Acțiune Locală) __________ (denumirea). 

Durata 

Prezentul Acord de Parteneriat este încheiat pentru o perioadă nedeterminată de timp.

Obiectiv 

Obiectivul de bază al GAL _________ (denumirea) este de a contribui la dezvoltarea economică și socială 
locală în localitățile care fac parte din GAL __________ (denumirea) utilizând metodele și instrumentele 
disponibile sub egida programelor curente și celor  viitoare de acordare a asistenței de dezvoltare locală 
oferite de Programul SARD, Guvernul Republicii Moldova, UE și alți parteneri de dezvoltare. 
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Misiune 

Misiunea GAL ______________ (denumirea) este de a utiliza toate mijloacele legale posibile pentru 
a atinge standarde înalte de trai pentru cetățenii care locuiesc pe teritoriul GAL, prin promovarea 
antreprenoriatului, sporirea vizibilității localităților în cadrul GAL, valorarea tradițiilor și obiceiurilor 
locale și a atractivității geografice, sporirea incluziunii sociale și implicării (va fi completat în continuare 
în fiecare caz specific).

Funcție 

GAL __________________ (denumirea) își va promova misiunea prin dezvoltare participativă, aprobarea 
și implementarea planului de dezvoltare rurală locală pentru teritoriul și societatea GAL și va întreprinde 
acțiuni pentru implementarea acestuia, oferind oportunități egale tuturor membrilor societății locale 
de a se implica și de a beneficia de acesta. 

Consiliul Parteneriatului 

În decurs a 60 de zile (altă perioadă) de la încheierea prezentului Acord de Parteneriat, membrii GAL 
___________ (denumirea) vor conveni asupra primei sesiuni a Consiliului Parteneriatului. 

Consiliul Parteneriatului va avea următoarele funcții:

a) Aprobarea regulamentelor detaliate ale GAL, Consiliului GAL, Consiliului de Selectare și Consiliului 
de Audit;

b) Alegerea din rândul membrilor GAL pentru un mandat de 2 ani a membrilor în cadrul: 

a. Consiliului GAL 

b. Consiliului de Selectare 

c. Consiliului de Audit

c) Selectarea din rândul membrilor GAL a unui organ responsabil pentru relațiile administrative și 
financiare ale GAL cu instituțiile de management și finanțare; 

d) Aprobarea Planului de dezvoltare rurală locală, a valorii cotizației de membru și a strategiei de 
finanțare a GAL.

Consiliul GAL

Consiliul Grupului de Acțiune Locală (GAL) este format din 6-9 persoane alese de și reprezentând 
trei sectoare diferite din care vin membrii GAL. Toate cele trei grupuri de actori ale membrilor GAL, 
societatea civilă, mediul de afaceri și reprezentanții autorităților locale aleg 2 sau 3 membri ai Consiliului 
care reprezintă sectoarele lor în Consiliul GAL. Președintele Consiliului este unui dintre primari, care 
este ales de și reprezintă autoritățile locale relevante. Grupul reprezentanților aleși ai autorităților locale 
relevante include cel puțin un reprezentant al instituțiilor locale. 

Comitetul de selectare a proiectelor

Comitetul de selectare a proiectelor are cel puțin 50%+1 voturi reprezentate de societatea civilă și 
reprezentanții mediului de afaceri și restul – de autoritățile publice locale din GAL.

Președintele GAL este membru al Consiliului de Selectare. 

Comitetul de selectare este responsabil de selectarea propunerilor de proiect, care ar putea fi eventual 
finanțate din resursele publice disponibile pentru dezvoltarea rurală sau pentru alte scopuri conexe.

 După fiecare solicitare de propuneri, gestionat de organul responsabil, Comitetul de selectare evaluează 
și selectează propunerile de proiect din partea partenerilor locali pentru implementarea scopului și 
obiectivelor planului de dezvoltare locală. Criteriile de selectare și evaluare sunt stabilite la etapa de 
publicarea solicitărilor de propuneri.

 Membrii Comitetul de selectare, ce reprezintă părțile care au depus cererile de participare drept rezultat 
al solicitărilor de propuneri, nu participă la procesul de luare a deciziilor. Comitetul de selectare poate 
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decide asupra fiecărei cereri în parte doar dacă este întrunită cerința ca  cel puțin 50% de voturi exprimate 
să fie din partea societății civile și a reprezentanților mediului de afaceri. 

Deciziile aprobate de Comitetul de selectare sunt semnate de Președintele Comitetului de selectare. 
Procesele verbale ale tuturor sesiunilor Comitetul de selectare sunt păstrate și semnate de Președinte și 
de secretarul ședinței. 

Consiliul de Audit 

Activitățile GAL ____________ (denumirea) sunt monitorizate de Consiliul de Audit format din cel puțin 
1/5 din membrii GAL, dar nu mai puțin de 3 și nu mai mult de 5 membri. Consiliul de Audit exercită 
controlul asupra modului în care organul responsabil și Consiliul de Selectare au utilizat resursele GAL.

Auditul asupra utilizării fondurilor are loc cel puțin o dată pe an, în conformitate cu regulile detaliate de 
procedură aprobate de Consiliul Parteneriatului.

Organul responsabil 

Organul responsabil desemnat de Consiliul Parteneriatului pentru a gestiona relațiile administrative și 
financiare ale  GAL-ului cu autoritățile de management și financiare este desemnat pentru un mandat 
de 3 ani care  poate fi reînnoit. 

Organul responsabil este abilitat cu următoarele competențe de bază:

a) Asigură secretariatul Consiliului Parteneriatului, Comitetul de selectare și Consiliului de Audit b) 
Asigură evidența solicitărilor de propuneri și a rezultatelor procesului de selectare 

c) Promovează proiectele selectate pentru finanțare, inclusiv prezentarea către autoritatea de 
management și finanțare a justificărilor necesare cu privire la selectarea acestora 

d) Menține legătura strânsă cu autoritățile de management și finanțare 

e) informează membrii GAL asupra altor cereri deschise din alte surse de finanțare

f ) Primește cererile pentru noi membri ai GAL 

g) Implică experți la solicitarea Consiliului Parteneriatului, Comitetului de selectare sau Consiliului de 
Audit, implică experți în  procesul realizării obligațiilor lor respective 

h) Realizează alte sarcini ce țin de promovarea agendei GAL, inclusiv implementarea planului de 
dezvoltare locală.

Amendamente la Acordul de Parteneriat 

Orice amendamente pot fi aduse Acordului de Parteneriat drept anexă la prezentul acord, care va fi 
semnată de toți membrii Acordului de Parteneriat, inclusiv de membrii GAL care au aderat la GAL la o 
etapă ulterioară. 

Niciun amendament nu poate fi adus prezentului Acord de Parteneriat pentru a  elimina principalul 
scop și obiectiv al creării GAL, cu privire la regula de luare a deciziei cu cel puțin 50% din voturile 
reprezentanților  societății civile și reprezentanților   mediului de afaceri și cel mult 50% din voturile 
reprezentanților    autorităților publice locale în organele de lucru ale GAL – Consiliul Parteneriatului 
și Comitetul de selectare, precum și cu privire la cerința privind excluderea conflictului de interese în 
selectarea proiectelor de către Comitetul de selectare. 

Termenii și condițiile angajamentului exprimat și relevat în prezenta Declarație sunt cunoscute și 
acceptate de toți partenerii.

Locul și data semnării 

Din partea …. 

1-2-3-4 

Numele  ………… 

 Semnătura
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Anexa 5

Regulament de Funcționare GAL
1 (Numele GAL relevant) se angajează să respecte regulile de parteneriat incluse în Documentul 

privind Acordul de Parteneriat (AP) al GAL.

2 Acest Regulament de Funcționare este o anexă suplimentară la Documentul semnat privind 
Acordul de Parteneriat al GAL.

3 Regulile de funcționare ale Consiliului GAL

Consiliul GAL este principalul organ decizional al GAL. Consiliul GAL tinde la obținerea unui consens în

luarea deciziilor. În lipsa unui consens, Consiliul GAL decide cu o majoritate simplă de voturi.

3.1 În conformitate cu alineatul relevant al AP, Consiliul GAL este responsabil pentru aprobarea 
Planului Strategic de Acțiune elaborat la începutul fiecărui ciclu de planificare (5-7 ani) al GAL-ului 
și după orice modificare a planurilor GAL. Strategia GAL-ului include, cel puțin,

– Misiunea, Viziunea, Obiectivele Strategice și Prioritățile GAL-ului

– Măsuri identificate și idei de proiecte relevante pentru Prioritățile de dezvoltare

– Planul Financiar Indicativ

– Planurile de Implementare relevante ale GAL-ului (planuri de unu sau doi ani, planuri diferite de 
acțiune etc.)

3.2 Consiliul GAL aprobă planurile de lucru privind strategia, inclusiv planul de gestionare 
și bugetul, precum și rapoartele narative și financiare ale GAL-ului. Rapoartele trebuie să fie 
elaborate de către echipa de manageri la fiecare jumătate de an.

3.3 Adițional, Consiliul GAL aprobă următoarele documente la începutul fiecărui ciclu de 
planificare și după modificare a planurilor:

3.3.1 Planul de gestionare al GAL-ului

Acest plan conține cel puțin următoarele elemente:

– Denumirea Organului Responsabil al GAL-ului

– Sediul, adresa și contactele biroului GAL

– Organigrama GAL-ului

– Numărul de personal și Termenii de Referință (TOR) ai membrilor personalului

– Bugetul estimat al gestionării GAL, resursele financiare potențiale și cele în natură, planul bugetar 
anual
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3.3.2 Planul de comunicare

Acest plan conține cel puțin următoarele elemente:

– Planul de comunicare internă între diferitele organisme ale GAL-ului și membrii GAL-ului

– Planul de comunicare cu părțile interesate locale

– Planul de comunicare cu instituțiile naționale și regionale

– Comunicarea cu donatorii potențiali și actuali

3.3.3 Planul de monitorizare și evaluare

Acest plan conține cel puțin următoarele elemente:

– Scopul planului

– Perioada de timp a ciclurilor de management

– Indicatori

– Roluri și Responsabilități

– Fluxul de date

– Gestionarea datelor

3.4 Consiliul GAL este responsabil pentru asigurarea implementării Planului Strategic de Acțiune. În 
special, Consiliul GAL:

– Aprobă cererile pregătite pentru propunerile de proiecte și finanțarea proiectelor și stabilește 
dacă propunerile de proiecte sunt eligibile pentru finanțare din fondurile disponibile pentru GAL 
- Este responsabil de monitorizarea implementării Planului Strategic de Acțiune și a Planurilor de 
Implementare și de prezentarea rezultatelor evaluate în funcție de indicatorii-cheie de performanță 
aprobați

– Sprijină Consiliul de Administrare al GAL și Organul Responsabil în asigurarea condițiilor 
administrative și tehnice corespunzătoare pentru funcționarea eficientă a GAL-ului

– Efectuează revizuiri periodice ale managementului și ale modalităților tehnice de punere în aplicare 
a Planului Strategic de Acțiune

– Asigură ca recrutarea și desemnările în cadrul GAL-ului să fie efectuate într-un mod transparent

– Stabilește grupuri de lucru speciale ale GAL-ului în cazul necesității de sprijini realizarea efectivă și 
eficientă a Planului Strategic de Acțiune și a Planurilor de Implementare

3.5 Consiliul GAL decide  cu privire la taxa anuală de membru în cadrul procedurii de aprobare a 
planurilor de lucru anuale. Taxa de membru poate fi oferită  de către membrii GAL-ului în bani sau în 
natură. Este necesar să fie luată decizie detaliată privind rata și măsurabilitatea taxelor de membru în 
natură. Este posibil să se decidă că taxa de membru este zero pentru toți sau pentru unii membri speciali 
ai GAL-ului. Decizia privind taxa anuală de membru trebuie inclusă în procesul verbal al primei reuniuni 
al Consiliului GAL din anul respectiv.

3.6 Consiliul GAL se reunește de cel puțin 4 ori pe an. În afara acestui număr minim de întâlniri 
anuale, este decizia Consiliului GAL să se întâlnească încă de ... ori în fiecare an. Reuniunile extraordinare 
ale Consiliului GAL ar putea fi inițiate de către Consiliul de Administrare al GAL și de Consiliul de Audit 
al GAL, la necesitate.
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4 Regulile de funcționare ale Consiliului de Administrare al GAL

– Este organul executiv al GAL-ului între reuniunile Consiliului GAL

– Consiliul Executiv al GAL se reunește de cel puțin șase ori pe an

– Consiliul Executiv al GAL stabilește mecanismele de comunicare relevante pentru a asigura 
comunicarea clară a deciziilor GAL-ului către Organul Responsabil

– Activează pentru a permite Organului Responsabil să-și poată respecta obligațiile prevăzute în 
acordurile și contractele încheiate cu partenerii relevanți (membrii GAL, alți actori locali, donatorii 
etc.)

– Ia în considerație dezvoltarea parteneriatului regional, național și internațional, precum și activitățile 
de colaborare care pot aduce beneficii reale dezvoltării locale pe teritoriul GAL-ului - Asigură 
edificarea și menținerea de către  GAL a unor relații și a unei comunicări adecvate cu alți actori cheie 
interesați de dezvoltarea rurală

5 Regulile de funcționare ale Comitetului de Selectare

5.1 Consiliul GAL alege Comitetul de Selectare  pentru o perioadă de doi ani cu participarea a 5 
membri

5.2 Comitetul de Selectare al GAL-ului se reunește cel puțin de două ori în legătură cu fiecare 
Solicitare  de Propuneri publicate de către GAL:

– Prima reuniune este o ședință de pregătire, cu participarea managerilor GAL și este organizată 
pentru  a pregăti conținutul Solicitării  de Propuneri ce va fi propusă spre aprobare Consiliului 
GAL-ului 

– Sarcina celei de-a doua ședințe a Comitetului de Selectare este selectarea Propunerilor de Proiecte 
depuse spre finanțare

5.3 Comitetul de Selectare pregătește procese verbale detaliate despre fiecare reuniune, 
informează Organul Responsabil despre implicarea managerială și financiară ale procedurii de 
selectare și  întocmește un raport privind procedura de selectare și rezultatele acesteia pe care 
le prezintă către Consiliul de Administrare și Consiliul GAL. Procesul verbal al reuniunii privind 
selectarea proiectelor va servi drept bază pentru decizia finală a Consiliului GAL-ului cu privire la 
proiectele selectate.

6 Regulile de funcționare ale Consiliului de Audit

Consiliul de Audit:

– Colaborează cu Comitetul de Selectare și Organul Responsabil al GAL-ului pentru a putea obține și 
analiza toate informațiile necesare pentru auditul intern al GAL-ului și pentru a pregăti raportul de 
audit intern pentru anul respectiv

– Procesele verbale ale reuniunilor sunt comunicate Consiliului de Administrație al GAL și Organului 
Responsabil

– Pregătește raportul anual de audit intern și îl prezintă Consiliului GAL

– Întocmește un raport de audit intern extraordinar, dacă transparența financiară este pusă la îndoială 
de unul sau mai mulți membri ai Consiliului GAL.
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7 Regulile de funcționare ale Organului Responsabil

GAL-ul și Organul său Responsabil tind să susțină Dezvoltarea Locală Condusă de Comunitate (CLLD) și 
prin această activitate de dezvoltare să contribuie la realizarea Planului Strategic de Acțiune.

Organul Responsabil a delegat responsabilitatea de a semna contracte și alte documente juridice în 
numele GAL-ului, pe baza unei decizii relevante a Consiliului GAL. Toate documentele juridice semnate 
de reprezentantul legal al Organului Responsabil trebuie contrasemnate de către Președintele GAL-ului.

Organul Responsabil:

– Înființează un birou separat pentru GAL, asigură funcționarea administrativă a GAL-ului și arhivarea 
tuturor dosarelor relevante. Păstrează documentele GAL-ului separat de alte documente ale 
organizației

– Deschide un cont bancar separat pentru activitățile GAL

– Angajează, în numele GAL-ului, doi manageri ai GAL-ului pe jumătate de normă, pe baza TOR-urilor 
aprobate de către Consiliul GAL. Acest personal trebuie să lucreze pentru GAL și să raporteze 
GAL-ului. Organul Responsabil nu trebuie să facă nici o modificare în statele de personal, asistența 
administrativă și alte servicii ale GAL-ului fără acordul GAL-ului

– Lucrează în strânsă legătură cu organele GAL-ului

– Monitorizează veniturile și cheltuielile GAL-ului și stabilește bugetele operaționale pentru GAL

– Acordă consultanță Consiliului Administrativ și Consiliului GAL cu privire la eventualele litigii care 
decurg din decizia GAL-ului cu privire la orice solicitare finanțată

– Asigură existența unor mecanisme adecvate și eficiente de control și proceduri operaționale pentru 
a îndeplini toate cerințele de reglementare și tehnice ale activităților GAL

– Asigură gestionarea financiară a GAL-ului, gestionează plățile de cheltuieli și sprijină contabilitatea 
și plățile acordate

– Verifică eligibilitatea solicitanților de finanțare și oferă consultanță considerată relevantă pentru 
cererile de finanțare, înainte de luarea deciziei de către GAL

Organul Responsabil trebuie să acoperă activitățile sale relevante prin maxim de 20% din bugetul GAL.

Nimic din prezentul Acord nu poate împiedica Organul Responsabil să solicite GAL-ului finanțare pentru 
propriul său proiect.

8 Revizuire

Performanța Organului Responsabil și a managerilor GAL-ului urmează a fi revizuită anual de către 
Consiliul GAL, care va comunica orice chestiuni apărute Organului Responsabil prin intemediul Consiliul 
de Administrare. Organul Responsabil va examina și va răspunde la astfel de chestiuni în termen de 30 
de zile lucrătoare.
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Anexa 6 

Structura Planului Strategic de Acțiuni al GAL și a 
Planului de Implementare pentru doi ani
1 – Sumar executiv – se recomandă să fie scris la finele procesului strategic

Conținutul: 

– Denumirea și prezentarea GAL-ului 

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

– Datele teritoriale ale GAL pe scurt 

– „Harta vorbitoare” – este harta teritoriului GAL incluzând valorile de dezvoltare locală identificate 
de membrii GAL. 

2 – Analiza și sumarul provocărilor și valorilor curente cu care se confruntă societatea GAL (Vedeți 
șabloanele privind acest proces în Anexa 8)

2.1 Rezultatele auto-evaluării GAL (în baza procesului verbal)

Este un lucru în grup, cel puțin 3-4 ore pentru a analiza resursele locale. 

– Resurse de mediu 

– Resurse economice 

– Resurse umane 

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

Comunitățile sunt de obicei axate pe probleme pe parcursul acestor discuții. Este un proces de învățare 
pentru ca ele să descopere noi perspective și să identifice valorile teritoriilor lor. 

2.2 Evaluarea teritorială (de experți, aprobată de membrii GAL). 

2.3 Constatările analizei SWOT (activitate în comun a experților și membrilor GAL)

Puncte forte (să fie  păstrate) Puncte slabe (să fie eliminate)

Oportunități (să fie valorificate) Riscuri (să fie evitate)

2.4 Identificarea valorilor și necesităților dezvoltării teritoriale de către experți, discutate și aprobate de 
GAL 
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3 – Principiile de dezvoltare și implementarea acestora în Planul Strategic de Acțiuni 

– Păstrarea complexității – abordarea în sinergie

– Participare 

– Parteneriat 

– Abordare teritorială 

– Abordare de jos în sus 

– Comunicare și relaționare 

– Dezvoltare orientată spre proces                                                                         

4 – Planul strategic 

4.1 Misiunea

4.2 Viziunea  

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

4.4 Obiectivele specifice 

4.5 Prioritățile dezvoltării rurale (5 ani)

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

Priorități 

5 –   Proiecte 

5.1 Fișierul cu Notele de concept ale proiectului 

5.2 Procedura de prioritizare a proiectului și rezultatele 
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6 – Primul Plan de Implementare (2 ani)

 
6.1 Prioritățile dezvoltării rurale ale GAL în primul plan de implementare 

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

Prioritățile pentru prima perioadă de acțiune 

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

Denumirea proiectului Scopul proiectului, obiectivele generale

6.3 Planul de implementare pentru doi ani (Gantt) pentru prima perioadă de acțiune 

7 – Planul financiar indicativ (2 + 3 ani)

 
8 – Planul decizional și de management (5 ani)

9 – Planul de comunicare (2 + 3 ani)

10 – Planul de monitorizare și evaluare (5 ani)

11 – Sursele de date și glosar

12 – Structura documentului 

13 – Este important de anexat la documentul strategiei și o succintă prezentare a satelor GAL în 
anexă. A se vedea descrierea din Anexa sub Nr. 2.
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Anexa 7

Modelul Fișei Proiectului GAL
Denumirea proiectului 

Valorile și resursele (Evaluarea situației)

Vă rugăm să descrieți motivul/problema/necesitatea  implementării proiectului planificat. Descrierea nu va 
depăși 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 conțină activitățile și 
experiențele relevante ale organizației solicitante cu privire la principalul scop al Proiectului. Prezentarea nu 
trebuie va depăși 200 de caractere.

Ce putem vedea în viitor? (Scopul Proiectului)

Descrieți scopul general al proiectului planificat. Descrierea nu va depăși 200 de caractere.  

Ce?  (Obiectivele Proiectului)

Descrieți pe scurt obiectivele proiectului. Descrierea nu va depăși 150 de caractere.

Cum va fi realizat? (Activitățile Proiectului)

Oferiți o descriere succintă a activităților proiectului structurată pe  puncte 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 va depăși 250 de caractere.
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Cu cine? (Grupul țintă)

Vă rugăm să indicați denumirea și/sau să descrieți populația pentru care  va fi implementat proiectul 
evidențiind rolul grupului țintă, precizând numărul participanților implicați în procesul de implementare. 
Descrierea nu trebuie va depăși 200 de caractere.

Din ce surse? (Buget)

Pregătiți o formă de buget indicativ (tabularea bugetului) și identificați toate eventualele cheltuieli  pentru a  
facilita  pregătirea bugetul realist al proiectului. 

Identificați toate sursele scontate (contribuția în natură, auto-contribuția, granturi etc.), dar 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). 

INFORMAȚIA DE CONTACT 

Persoana de contact

Organizația, funcția

Tel.; e-mail
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Anexa 8

Ghid pentru Evaluarea teritorială participativă și 
analiza SWOT pentru pregătirea strategiilor LEADER 
Acest document conține șase tabele pentru realizarea Evaluării teritoriale participative a GAL. Aceasta 
include elemente de colectare a datelor la nivel de sat și la nivel de teritoriu GAL. Elementele activității 
date derivă una din alta.

(1) Modelul evaluării la nivel de sat. Este sarcina experților municipali sau celor din GAL să completeze 
modelul dat.

(2) Chestionar de prezentare a satului. Este sarcina membrilor GAL care vin din diverse sate. Rezultatul 
activității acestora este prezentat la ședința grupului de lucru, iar descrierile satelor sunt anexe la 
strategia GAL.  

(3) Modelul Evaluării necesităților comunității. Este sarcina  Grupului de Lucru pentru Strategia GAL 
să completeze acest model în mod separat de evaluarea oficială la nivel de sat. 

(4) Cuprinsul evaluării GAL SARD LEADER. Își propune drept scop să rezume rezultatele colectării de 
date (1-3).  

(5) Ghidul analizei SWOT la nivel de GAL. Este destinat pentru utilizare participativă.  

(6) Principiile de bază LEADER pentru ajustarea participativă a acestora la situația din teritoriul GAL.  

Rezultatele trebuie să fie armonizate cu documentele strategice GAL. 

1. Modelul SARD LEADER de evaluare la nivel de sat
    

DOMENII  
ANALIZATE INDICATORI TIP COMENTARII 

SUPRAFAȚA ȘI POPULAȚIA

– Caracteristica 
geografică/profilul 
topografic

– Oportunități de 
dezvoltare  în 
funcție de poziția 
geografică

– Distanța până la 
principalele centre 
de dezvoltare 
(orașe, municipii)

# de unități teritorial-administrative  De bază

Avantajele gene-
rale asigurate de  
caracteristicile 
geografice și 
topografice 

Poziția geografică De bază 

Suprafața, km p./ha Opțional 

Suprafața totală din suprafața totală a țării, % De bază

Densitatea, locuitori/km p. De bază

Distanța până la principalele centre de 
dezvoltare, km
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DOMENII  
ANALIZATE INDICATORI TIP COMENTARII 

SUPRAFAȚA ȘI POPULAȚIA

– Tendințele și carac-
teristicile demogra-
fice generale 

– Structura populației 
după gen și vârstă

– Componența 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

Sporul natural al populației Opțional

Sarcina demografică/coeficientul  
îmbătrânirii Opțional

Populația după nivelul de studii, % Opțional

Structura/componența etnică, mii/% De bază

Tendințe migraționale (interne/externe), mii/% De bază

–  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

DEZVOLTAREA TERITORIALĂ ȘI MEDIUL

– Clima  

– Principalele resurse 
naturale

– Dezvoltarea 
teritorială 

– Infrastructura de 
bază/de mediu

Clima De bază

Corespund 
oare faci-
litățile și 
infrastructura 
de bază  
necesităților 
economiei 
locale?

Resurse minerale, peisajul, zone agricole, calitatea 
solului, etc. De bază

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

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

De bază

Zone protejate, % din suprafața totală De bază

Populația conectată la sistemul public de aprovizi-
onarea  cu apă, %% De bază

Populația conectată la sistemul public de canali-
zare, % De bază

Populația ce beneficiază de servicii de colectare și 
evacuare organizată a deșeurilor, % De bază

– Energia & eficiența 
energetică

Gospodării ce beneficiază de servicii de aprovizio-
nare cu gaze naturale, % De bază

Sisteme de încălzire pe biomasă Opțional
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DOMENII  
ANALIZATE INDICATORI TIP COMENTARII 

RESURSE UMANE & DEZVOLTAREA ECONOMICĂ  

– Structura populației 
active

– Profilul calificării

Populația economic activă, numărul Opțional

Numărul și 
distribuția locu-
rilor 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 nivelul de studii De bază

Populația șomeră după nivelul de studii De bază

– Bugetul public
Venituri totale, valoarea totală Aproximativ 

Cota veniturilor locale, % Aproximativ 

– 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 dezvol-
tarea 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 /întreprin-
derilor după dimensiune, număr și % De bază

Efectivul de animale (șeptelul) De bază

– Rețeaua rutieră 

Lungimea rețelelor rutiere naționale/locale, 
km De bază

Cota drumurilor în stare bună, % De bază

Lungimea rețelei de cale ferată, km De bază

– Infrastructura 
comunicațiilor

Abonați la telefonie fixă, număr Opțional

Abonați la telefonie 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 (trans-
portul public) 

Frecvența circulației transportului public De bază

Numărul mediu de pasageri Opțional

DEZVOLTAREA SOCIALĂ ȘI INSTITUȚIONALĂ

– Dezvoltarea capac-
ităților comunității

Parteneriat, relaționare, activități de instruire 
etc.
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2. Chestionarul de prezentare a satului/comunității 
Pregătirea prezentării satului este o sarcină pentru grupul membrilor GAL al satului dat. Documentul 
pregătit nu trebuie să fie mai mare de maximum 2 pagini per sat. Descrierea satului va include:

– Denumirea și istoria satului dat și prezentarea comunității, economiei, mediului și culturii satului pe 
scurt 

– Prezentarea celor mai importante valori și probleme ale satului (după cum este perceput de membrii 
relevanți ai GAL)

– Prezentarea celor mai importante direcții de dezvoltare, a oportunităților satului (după cum este 
perceput de membrii relevanți ai GAL)

3. Modelul Evaluării necesităților comunității 
Tabelul pentru evaluarea necesităților GAL de către Grupul de Lucru pentru Strategie 

Domeniu de 
intervenție 

Care sunt 
prob-
lemele, 
dificultățile 
de bază?

Cine este 
afectat 
de 
aceste 
prob-
leme?

Care sunt 
nevoile/ 
cererile 
comunității 
locale?

Care sunt bari-
erele în calea 
satisfacerii 
acestor nevoi/
cereri?

Cine este 
respons-
abil?

Care sunt 
soluțiile 
propuse?

             

Economia 
locală

           
         

           

             

Infrastructura 
fizică

           
           
           
           

             

Natura și 
mediul 

           
           
           
           

             

Servicii 
sociale și de 
sănătate

           
           
           
           

             

Educația 
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4. Structura Evaluării la nivel de GAL 
Domeniile  relevante pentru analiza datelor în cadrul pregătirii strategiei GAL. Este elaborat de expertul 
în domeniul dezvoltării locale și completat cu contribuțiile Grupului de Lucru pentru Strategie. 

DOMENII ANALIZATE INDICATORI/SUBIECTE CHEIE 

SUPRAFAȚA ȘI POPULAȚIA

Caracteristica geografică/profilul topografic
Clima
Oportunități de dezvoltare generate de poziția 
geografică 
Distanța până la principalele centre de dezvoltare 
(orașe, municipii) 

Avantajele generale ale caracteristicilor 
geografice și topografice 

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

Populația rezidentă din zonă și profilul 
acesteia 

RESURSE UMANE & DEZVOLTAREA ECONOMICĂ

Structura populației active 
Structura peții 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, produ-
sele și structurile de producere, dimensiunea gospo-
dăriilor agricole etc.)

Mediul de afaceri

Suprafața și structura terenurilor agricole 

Infrastructura turismului (rezervații naturale, facili-
tăți culturale, genuri de sport importante practicate 
în zonă etc.)

Potențialul turistic în GAL. Oportunități pentru 
dezvoltarea zonelor rurale 

Infrastructura serviciilor (transportul public)  Accesibilitate

MEDIUL 

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

Dezvoltarea teritorială

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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5. Analiza SWOT prin metoda participativă

6. Adaptarea principiilor LEADER la Planul Strategic Local al GAL 

După finalizarea evaluării teritoriale și elaborarea SWOT, Grupurile de Lucru pentru Strategia GAL sunt 
rugate să aplice principiile de mai jos (LEADER/DLCC) pentru situația lor și să le identifice conform 
propriilor lor constatări. (Discuții moderate, colectarea cuvintelor cheie pe flipchart; rezumarea 
concluziilor)

– Participare 

– Abordare integrată 

– Parteneriat 

– Abordare teritorială 

– Abordare de jos în sus 

– Relaționare și cooperare 

– Inovații 

– Dezvoltare axată pe proces           

Form of work and timeframe Outputs

Activitate în grup (circa 60 de minute) 
pentru a rezuma rezultatele procesului 
de evaluare 

Discutarea rezultatelor sumarului auto-evaluării GAL (în 
baza proceselor verbale)
– Provocări de mediu și resurse 
– Provocări economice și resurse 
– Riscurile de dezvoltare umană și resursele umane 
– Procesul de dezvoltare ca o resursă de valoare pentru dezvol-
tarea pe viitor 

Evaluarea teritorială (elaborată de experți, discutată, apro-
bată de membrii GAL)

Prezentarea expertului 
(15 minute)

Expertul în domeniul dezvoltării locale prezintă conținutul, 
logica, produsele, metoda și procesul analizei SWOT într-un 
limbaj foarte simplu oferind și exemple 

Activitate individuală 
(circa 30 minute)

În baza concluziilor exercițiului precedent, activitate indi-
viduală pentru realizarea analizei SWOT pentru zona dată 
GAL. Doar cuvinte cheie!!! Rugați participanții să fie foarte 
concreți și să nu scrie lucruri generale! 

Prezentările membrilor grupului 
(30 minute)

Prezentările activității individuale, rezumatul pe flipchart 
oferit de expert 

Constatările sumare ale analizei SWOT 
(activitate comună a experților și 
membrilor GAL)

Punctele forte (să fie  
păstrate)

Punctele slabe (să fie eliminate)

Oportunități (să fie 
valorificate)

Riscuri (să fie evitate)
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Anexa 9

Misiunea, viziunea, obiectivul strategic al GAL și 
exemple de „hartă vorbitoare” realizate de membrii 
GAL – (SARD) 
Grupul de Acțiune Locală – Eco Bugeac
 
Comunitățile Avdarma, Chiriet-Lunga, Joltai, Beșghioz, Tvardița și Valea Perjei localizate în aria geografică 
a stepei Bugeacului , lucrează împreună în acest GAL (22,369 locuitori). Toate localitățile din teritoriul 
GAL au o tradiție multiculturală și multi-etnică.  Fiecare sat are un muzeu local și meșteri populari 
reprezentând diferite culturi: bulgari, moldoveni și găgăuzi. Avdarma este inima ecologică și istorică 
a stepei Bugeacului, faimoasă pentru natura sa înconjurătoare, izvoare vechi și alte diferite activități și 
inițiative ca: cupa parașutismului, clubul școlar de robotică și Centrul Media local. 

Tvardița este un orășel mic cu  potențial economic mare care poate fi utilizat pentru dezvoltare locală, 
și are inclusiv o zonă economică liberă. Potențialul istoric și ecologic oferă o bază comună pentru 
cooperarea teritorială. Misiunea strategică a GAL ECO Bugeac este dezvoltarea social-economică prin 
asigurarea condițiilor moderne, confortabile și sigure promovând produsele agricole organice. Viziunea 
comună este de a dezvoltare un Centru turistic la sud prin legăturile dintre localitățile GAL ECO Bugeac, 
având ca scop promovarea turismului rural și sportiv și focusarea pe dezvoltarea produselor ecologice 
de către fermierii mici.

Misiunea. “Noi , ca membri ai GAL ECO Bugeac, suntem motivați să contribuim la îmbunătățirea  
condițiilor de trai a localnicilor prin reinventarea a activităților economice tradiționale și dezvoltarea 
serviciilor de turism rural, în baza  valorilor noastre culturale multi-etnice, cultura vinului și bucătăria 
tradițională locală.”

Viziunea. “Noi vedem GAL-lul nostru ECO Bugeac ca un centru turistic în sudul Moldovei, cu standarte 
de trai înalte și servicii decente.” 

Obiective strategice. În procesul participativ au fost identificate următoarele obiective strategice:

Obiectivul 1 Reabilitarea 
și promovarea moștenirii 
culturale și istorice

1.1. Susținerea 
activităților creative în 
domeniul culturii locale 
tradiționale 

1.2. Modernizarea 
instituțiilor culturale și 
de agrement 

1.3. Acces îmbunătățit 
la informații și 
instruire

Obiectivul 2 Îmbunătățirea 
standardelor de trai și asig-
urarea unei vieți conforta-
bile pentru cetățenii și 
oaspeții GAL-ului

2.1. Calitate 
îmbunătățită și 
accesibilitatea serviciilor 
publice

2.2 Suport pentru 
activități comprehensive 
de ocrotire a naturii

2.3. Dezvoltarea 
instituțiilor de agrement 
și a zonelor de recreere

Obiectivul 3 Susținerea 
sectoarelor tradiționale 
ale economiei cu  accent 
pe dezvoltarea turismului 
rural

3.1 Facilitarea unei 
competitivități mai 
bune a industriei și 
agriculturii

3.2. Modernizarea 
sectoarelor tradiționale 
și a  meșteșugurilor 
populare 

3.3. Susținerea afacerilor 
mici
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“Harta vorbitoare” pregatită de GAL ECO Bugeac

Școala de Arte
Centrul de Bussines
Etno Pensiune

Festival

Meșteri populari

Zona economică Liberă

Izvor istoric
Casa de Cultură
Concursul Internațional de cântece
Muzeu
Moara Veche, Muzeu Moara Veche

Traseu în pivnițe vechi
Reabilitarea peșterii
Renovarea bibliotecii
Renovarea izvorului istoric

Coaserea costumelor naționale
Cantina social-culturală
Festivalul de cântece

Academia de tenis
Indicatoare către atracții turistice

Atracții turistice

Muzeul satului

Resurse de apă

Împletit

Fabrica de vin



60

Obiectivul 1. Dezvoltarea 
durabilă a economiei 
locale

1.1 Modernizarea  
serviciilor și afacerilor 
agro-alimentare

1.2 Promovarea 
atractivității turistice și 
identității locale

Obiectivul 2. 
Îmbunătățirea 
standardelor de trai în 
mediul rural

2.1 Dezvoltarea 
infrastructurii de 
recreere, odihnă și sport

2.1 Extinderea 
și modernizarea 
infrastructurii și utilităților 
publice

Obiectivul 3. 
Promovarea inovațiilor 
sociale și a participării 
civice 

3.1 Dezvoltarea 
serviciilor sociale 
durabile

3.2 Promovarea 
moștenirii culturale

3.3 Susținere pentru 
activitățile tinerilor

Grupul de Acțiune Locală „Cișmeaua Sudului”

„În calitate de Grup de acțiune locală, noi acoperim teritoriul a 3 comunități: satul Cișmichioi, comuna 
Etulia (în UTA Găgăuzia) și satul Alexandru Ioan Cuza (în raionul Cahul), cu o populație totală de circa 
10.600 cetățeni. Teritoriul nostru este caracterizat de numeroase trăsături comune, cum ar fi peisajul 
frumos de stepă în jurul lacului Cahul, activități economice desfășurate preponderent în domeniul 
oieritului și a viticulturii, infrastructură comună de drum local, hotare cu Ucraina, cât și de o diversitate 
sa etnică și culturală (în special aici locuiesc găgăuzi, moldoveni/români)”.

Misiunea: „În calitate de membri ai GAL-ului „Cișmeaua Sudului”,  ne-am asumat angajamentul să 
stimulăm ameliorarea sporirea condițiilor de trai a localnicilor, coeziunea teritorială a zonei GAL-ului 
nostru și atractivitatea turistică pentru a asigura o creșterea economică locală durabilă și incluzivă”. 

Viziunea: În 2022, GAL-ul „Cișmeaua Sudului” este cunoscut pentru diversitatea produselor 
agroindustriale, locuri turistice atractive și servicii sociale de calitate înaltă.

Obiective strategice. Următoarele obiective strategice au fost identificate prin proces participativ:
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”Harta vorbitoare” pregătită de GAL Cișmeaua Sudului

Școala de Arte

Împletirea coșurilor

Festivalul brânzei

Azil pentru bătrâni

Meșteri populari

Izvor istoric

Casa de cultură

Piața locală

Cinema în aer liber

Zona de odihnă - lacul Cahul

Energie Regenerabilă

Producerea brânzei tradiționale

Revitalizarea izvorului de apă

Fabrica de vin
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Grupul de Acțiune Locală „Perla Sudului”

„În calitate de Grup de acțiune locală,  acoperim teritoriul a 9 comunități: Vinogradovca, Budăi, Salcia, 
Musaitu, Albota de Sus și Albota de Jos din raionul Taraclia, Burlăceni și Moscovei din raionul Cahul și 
Carbalia din UTA Găgăuzia cu o populație de circa 13.500 locuitori. Teritoriul nostru este caracterizat 
prin trăsături comune, cum ar fi peisaje frumoase, preponderent în domeniul oieritului și a viticulturii, 
cât și de o diversitatea  etnică și culturală (în special, aici locuiesc moldoveni/români, bulgari, găgăuzi și 
ucraineni)”.

Misiunea: „În calitate de membri ai GAL-ului „Perla Sudului”, ne asumăm angajamentul să acționăm 
pentru utilizarea capacităților și resurselor locale umane, sociale și naturale ca să  asigurăm o  creștere 
economică locală durabilă și incluzivă în toate localitățile de pe teritoriul GAL-ului. Vom acționa pentru 
a moderniza utilitățile publice și infrastructura socială ca să   asigurăm condiții de trai mai bune pentru 
rezidenți, ca să susține, prestatorii de servicii (comerț, meșteșuguri, cazare) și inițiativele culturale, la fel, 
vom promova cultura vinului pentru a spori atractivitatea turistică a teritoriului nostru”. 

Viziunea: În 2022, zona Grupului de acțiune locală „Perla Sudului” este cunoscută pentru standardele 
sale de trai îmbunătățite, economia locală dezvoltată și servicii publice de calitate înaltă.

Obiective strategice. Următoarele obiective strategice au fost identificate prin proces participativ:

Obiectivul 1. Dezvoltarea 
și asigurarea accesului la 
servicii sociale și publice 
de calitate înaltă

1.1 Modernizarea 
infrastructurii utilităților 
publice

1.2 Sporirea calității 
serviciilor sociale

Obiectivul 2 
Diversificarea 
activităților economice 
în regiune

2.1 Dezvoltarea 
mediului de afaceri

2.2 Promovarea 
turismului rural 

Obiectivul 3 Reabilitarea 
comunităților 
și asigurarea 
managementului durabil 
al resurselor naturale

3.1 Revitalizarea 
comunităților

3.2 Asigurarea 
managementului 
durabil al resurselor 
naturale
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”Harta vorbitoare” pregătită de GAL Jemchujina Yuga

Producere de lapte de vacă
Pescuit
Producerea mierii

Casa de Cultură

Centrul local de servicii
Producerea geamurilor din plastic

Muzeu

Școala de muzică

Creșterea legumelor

Creșterea fructelor, inclusiv rodie și smochine
Școala profesională
Centrul de resurse pentru copii

Tabăra de odihnă

Mișcarea scouților

Creșterea oilor
Fabrica de vin Ciumai
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Anexa 10

Atelier pentru identificarea obiectivului specific și a 
priorității GAL 

Agenda

Prima oră 

– Deschiderea moderată de facilitatorul SARD responsabil 

– Prezentarea conținutului ședinței (Expert UE)

– Prezentarea participanților 

– Prezentarea activităților și rezultatelor GAL implementate până la moment (expertul relevant al 
SARD în domeniul dezvoltării rurale)  

– Rezumatul procedurii și rezultatelor colectării ideilor de proiect (facilitatorul relevant al comunității)

A doua oră 

– Stabilirea categoriilor de activități tematice (idei de proiect) care se vor baza pe dosarul de proiecte– 
aceste categorii sunt baza obiectivelor specifice în strategia de implementare pentru primii 5 ani 

– Corelarea categoriilor de activități cu obiectivele strategice și definirea obiectivelor specifice pentru 
5 ani 

– Concluzii, discuții, corectări dacă e nevoie, decizii (dacă e posibil) privind obiectivele specifice 
pentru 5 ani 

A treia oră 

– Ordonarea logică a activităților planificate. Întrebarea cheie: care activități sunt bazele pentru altele – 
ordinea dată este baza pentru definirea priorităților pentru primii 5 ani de implementare   

– Corelarea priorităților identificate cu obiectivele strategice și specifice și identificarea priorităților pe 
5 ani 

– Concluzii, discuții, corectări dacă e nevoie, decizii privind prioritățile, dacă e posibil 

A patra oră 

– Ordonarea în timp a activităților. Întrebările de bază: care activități sunt cele mai necesare și  care sunt 
cele ce pot fi finanțate în primii doi ani de implementare

– Corelarea activităților „urgente” și „accesibile” cu prioritățile – este baza pentru primul plan de acțiuni 
pe doi ani 

– Concluzii, discuții, corectări dacă e nevoie, decizii privind prioritățile planului de acțiuni pentru primii 
doi ani, dacă e posibil

– Rezumatul rezultatelor zilei, următorii pași, comentarii de încheiere, evaluarea atelierului 

PENTRU PROCESUL DE PLANIFICARE DE MAI SUS, este nevoie de scris un titlu și o descriere foarte 
succintă a fiecărei idei de proiect pe trei adezive de culori diferite înainte de ședință. Adițional, fiecare 
participant GAL are nevoie de cel puțin 20 de adezive de 3 culori de 3 ori.
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Anexa 11

Modelul solicitării de propuneri și formularul de 
aplicare pentru a susține inițiativele locale LEADER în 
Republica Moldova 
Această solicitare de propuneri este anunțată în cadrul Programului …………………………… 
implementat de …….. în Republica Moldova (anii de implementare). 

Programul invită Grupurile de Acțiune Locală LEADER, ale căror parteneriate teritoriale  acoperă satele 
din ….(regiuni sau țară) ….. să răspundă la această solicitare de propuneri și să aplice pentru suport în 
implementarea principiului de finanțare și gestionare locală a abordării LEADER, precum și a primelor 
proiecte în … anul …..

1. Descrierea programului 

… Descrierea succintă a programului de finanțare … 

2. Obiectiv și scop  

Scopul general al acestei solicitări de propuneri este cel de a susține activitățile LEADER/DLCC 
implementate de actori locali în teritoriile țintă ale Programului, în special activitățile vizând 
implementarea principiului de luare a deciziilor și management la nivel local și realizarea de proiecte 
după aprobarea Planului GAL Strategic de Acțiune și procesul intern al GAL de selectare a proiectelor. 

Fondurile disponibile pentru fiecare GAL variază până la suma de … , susținând activități timp de …. ani. 
Activitățile susținute ale GAL trebuie să se refere, fără a se limita, la următoarele domenii:

– Crearea și funcționarea biroului GAL, Echipei de Management, a sistemului de management și celui 
financiar al GAL. 

– Funcționarea Consiliului GAL, Comitetului de Selectare și Comitetului de Audit în baza modului 
aprobat de operațiuni al GAL.

– Selectarea pentru implementare a proiectelor relevante pentru măsurile prioritizate ale Planului 
Strategic de Acțiuni GAL, introduse în propunerea prezentată de GAL .

– Pregătirea planului de implementare a proiectelor selectate. 

– Implementarea proiectelor selectate. 

– Monitorizarea și evaluarea procesului de mai sus, precum și raportarea.

3. Eligibilitate 

Grupurile de Acțiune Locală formalizate prin semnarea Acordului de Parteneriat sunt eligibile să-și 
prezinte propunerea drept răspuns la această Solicitare. GAL-urile solicitante trebuie să-și organizeze 
prima ședință a Consiliului GAL înainte de a prezenta propunerea. Propunerea trebuie să fie semnată de 
reprezentantul legal al organului responsabil și Președintelui GAL.
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Criteriile de eligibilitate ale parteneriatului GAL și delimitarea teritoriului GAL. Propunerile care 
nu întrunesc aceste criterii nu vor fi finanțate. 

Fiecare comunitate rurală poate face parte doar dintr-un singur GAL și teritoriul LEADER trebuie să fie 
consolidat. 

– Cel puțin trei primării trebuie să creeze un GAL și numărul de locuitori acoperiți de aceste primării 
trebuie să fie minimum de 10.000. 

– Centrele urbane nu trebuie să facă parte din GAL, dar este recomandat ca GAL-urile să coopereze 
privind problemele strategice cu centrele urbane de pe teritoriile lor. 

– Rata diferitor actori într-un GAL trebuie să se bazeze pe un echilibru între  cele trei părți. Câte o treime 
din membrii GAL-ului trebuie să reprezinte organele publice, mediul de afaceri și societatea civilă. 

– În organele decizionale ale GAL, mediul de afaceri și societatea civilă trebuie să fie reprezentați de 
cel puțin 50% din membri + 1 persoană, iar sectorul public local trebuie să fie reprezentat de 50% 
din membri - 1 persoană. 

– Este important de identificat contextul comun cultural și/sau economic și/sau istoric și/sau de 
mediu, etc. ce stă la baza parteneriatului teritorial stabilit drept o temelie pentru consolidarea 
teritorială necesară și de a da un nume atractiv GAL-ului, care să fie legat de identitatea comună a 
membrilor GAL. 

– Membrii GAL trebuie să fie organizații locale sau persoane fizice. ONG-urile naționale, internaționale 
sau regionale, care au de activiști locali, birouri sau organizații membre în zona GAL, pot fi membre 
doar a unui singur GAL.

– Organul legal de luare a deciziilor din partea fiecărei organizații membre trebuie să semneze o 
declarație despre aderarea la un anumit parteneriat GAL, indicând numele, funcția și datele de 
contact ale reprezentantului ales din partea organizației membre vizate, care va avea dreptul de 
vot în cadrul GAL. Persoanele fizice pot fi membre ale GAL prin semnarea unei scrisori de interes și 
a Documentului de Parteneriat GAL.

– Teritoriile GAL trebuie să fie delimitate prin  decizia Consiliilor Locale relevante. Consiliile Locale 
trebuie să ia decizia privind aderarea la un anumit GAL, iar primarii trebuie semneze Documentul 
de Parteneriat GAL. 

– Membrii GAL sunt cei care semnează Documentul de Parteneriat GAL.  

Criteriile de eligibilitate pentru Planurile GAL. Propunerile care nu corespund acestor criterii nu vor 
fi finanțate. 

– GAL-ul trebuie să dispună de următoarele documente aprobate: 

– Planul Strategic de Acțiuni  

– Planul de implementare pe cinci ani și pe doi ani 

– Bugetul estimat 

– Planul de acțiuni planificat spre implementare cu contribuția financiară a Programului. 

4. Termenul limită pentru depunerea cererii de aplicare
 

Termenul limită pentru prezentarea propunerilor relevante este la miezul nopții în data de …. . 

A se vedea informația cu privire la prezentare din Punctul 11.

5. Finanțarea proiectului 

Programul oferă fonduri pentru implementarea activităților de mai sus în sumă de până la ….    pentru ….. 
ani. Este obligatorie o contribuție de 20% din partea GAL. Contribuția dată poate fi oferită în numerar și/
sau în natură. Detaliile privind contribuția în natură trebuie să fie incluse în Formularul cererii de aplicare 
completat și prezentat. A se vedea aici anexat. Fondul aprobat se va aplica următoarelor costuri:
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Activitățile eligibile locale LEADER
Volumul maxim din Fondul 
aplicabil pentru activitățile 

date 
Cheltuieli eligibile 

Funcționarea Consiliului GAL și 
a organelor sale alese, crearea și 
funcționarea biroului GAL local, 
echipei de management, sistemului 
de management și celui financiar. 
Monitorizare, evaluare și raportare.

…. suma …. Salarii, chiria biroului/
încăperilor, costuri 
de deplasare, taxe de 
întreținere, echipamentul 
de birou și rechizite de 
birou.

Selectarea proiectului local în baza 
măsurilor selectate incluse în solic-
itarea GAL și pregătirea planului 
concret de implementare a proiectelor 
selectate. Primul raport de bază către 
Program (termenul limită …. ) trebuie 
să conțină lista de proiecte aprobată la 
nivel local, documentele de proiect și 
bugetele. Implementarea proiectului 
trebuie să înceapă după aprobarea 
primului raport de bază prezentat 
către Program.

…. suma …. Costuri limitate pentru 
ședințele relevante, chel-
tuielile de deplasare

Implementarea proiectelor selectate 
de GAL confirmate de Program 

…. suma …. Costuri relevante și efici-
ente pentru proiectele 
selectate la nivel local și 
confirmate de Program. 

Contribuția totală a Programului …. suma …. 

6. Durata 

… perioada de timp … , fără posibilitatea de extindere. Proiectul raportului final trebuie să fie prezentat 
către …. în data de  …. .  ….. este desemnat în calitate de  punct de contact pentru organele responsabile 
ale GAL drept contractanți.

7. Procedurile de revizuire a propunerii

Propunerile sunt evaluate de un Comitet de Selectare (CS) care constă din reprezentanții ai ….., iar 
biroul …. acționează în calitate de secretariat. Propunerea trebuie să întrunească criteriile de prezentare 
conform celor specificate în această Solicitare  de propuneri. Propunerile care nu corespund acestor 
criterii nu vor fi evaluate în continuare și nu vor fi finanțate. Propunerile înaintate vor fi evaluate din 
perspectiva: relevanței, rezultatelor scontate și impactului, fezabilității, durabilității și incorporării 
principiilor de dezvoltare locală. 

Criteriile generale de evaluare (ponderea în evaluare 30%)

– Propunerea prezentată este descrisă clar și obiectivele sunt enunțate clar?

– Este oare planul de activitate elaborat astfel încât să fie realizat cu succes în decurs de un an?

– Sunt oare rezultatele, impactul și identificate în mod specific?

– Întrunește oare propunerea principiile LEADER/DLCC și criteriile intersectoriale de bază (balanța de 
gen, durabilitate și incluzivitate)?
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Criteriile pentru evaluarea Planului Strategic de Acțiuni participativ al GAL (ponderea în evaluare 
40%) și planului de implementare pentru un an (pondere în evaluare 30%):

– Pentru procesul strategic participativ a fost pregătit și utilizat un Ghid de către Echipa de experți locali 
și grupurile de lucru GAL. Comitetul de Selectare va respecta acest ghid în evaluarea documentelor 
strategice ale GAL. Criteriile concrete de evaluare sunt următoarele:

– Relevanța și calitatea evaluării locale și analizei SWOT incluse în Planul Strategic de Acțiuni

– Nivelul de înțelegere și identificare a principiilor LEADER de către GAL – introduse în PSA 

– Relevanța Declarației misiunii și viziunii GAL pentru valorile și provocările locale 

– Relevanța obiectivelor pentru Declarația misiunii și viziunii GAL 

– Relevanța și claritatea priorităților strategice selectate pentru obiectivele strategice și pentru ideile 
de proiect și de acțiuni locale care au fost colectate

– Relevanța bugetului estimat pentru măsurile, proiectele planificate 

– Relevanța planurilor de acțiuni de 5 ani și 2 ani pentru valorile, necesitățile, misiunea, viziunea și 
prioritățile GAL 

– Caracterul inovativ și ponderea proiectelor emblematice selectate 

– Relevanța priorităților selectate și Planurilor de Acțiuni, precum și a oportunității măsurilor selectate 
de dezvoltare pentru implementarea Programului 

Criteriile pentru evaluarea planului de implementare GAL pe un an prezentat pentru finanțare 

Criteriul de relevanță – axarea pe priorități în Planul Strategic de Acțiuni al GAL, eficiența soluțiilor 
propuse, abordarea necesităților grupurilor vulnerabile 

Rezultate și impact – impact direct, rapid și vast pentru comunitate, rezultate măsurabile și clare, 
precum și potențialul de multiplicare

Fezabilitate – pregătirea tehnică, financiară, socială, de mediu și instituțională a măsurilor

Principiile de dezvoltare locală – transparența procesului, caracterul incluziv, egalitatea și aspectul de 
gen 

Criteriul de durabilitate – abilitarea beneficiarilor de a menține rezultatele, continuitate demonstrată 
după finalizarea asistenţei din partea donatorului și contribuției comunității 

8. Reperele financiare și raportarea 

Programul ….  oferă în avans fonduri  pentru GAL-urile contractate, în valoare de până la 30% din 
suma contractată. Rapoartele privind activitățile implementate trebuie să fie prezentate de Organul 
responsabil al GAL către …..  în termenii stabiliți de raportare: …… . Plățile vor fi transferate după 
aprobarea rapoartelor în ….. tranșe.  

9. Criteriile de prezentare 

Propunerile GAL pentru finanțarea activităților LEADER/DLCC trebuie să includă 

1. Formularul cererii de aplicare completat 

2. Acordul de Parteneriat GAL semnat de toți membrii GAL 

3. Planul Strategic de Acțiuni pentru dezvoltarea rurală aprobat de GAL și Planul de implementare, 
incluzând bugetul estimat 

4. Procesul verbal al primei ședințe a Consiliului GAL privind aprobarea 
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– Planului Strategic de Acțiuni al GAL 

– Modalității de funcționare a GAL 

– Localizarea biroului GAL 

– Cotizației de membru 

– Propunerii, care va fi prezentată drept răspuns la Solicitarea de propuneri 

5. Procesul verbal de asemenea trebuie să includă rezultatele 

– Alegerii organelor decizionale ale GAL 

– Selectării organului responsabil al GAL 

– Selectării managerilor GAL 

10. Înaintarea propunerilor 

Vă rugăm să prezentați propunerile în format electronic. Termenul limită pentru prezentare este 
23:59:59 ora locală în data de ….. . Contactați ……  pentru orice întrebare sau clarificare. Prezentați 
propunerile în format PDF sau Word.

 

Formularul cererii de aplicare 
Solicitare de propuneri privind susținerea inițiativelor de dezvoltare locală condusă de 

comunitate în regiunile …..  din Republica Moldova

1. Date despre solicitanți 

Denumirea GAL-ului solicitant:

Satele, comunitățile acoperite 
de teritoriul LEADER:

Numele Președintelui GAL:

Contacte:

Denumirea Organului 
Responsabil GAL (OR):

Adresa oficială a OR:

Numele șu funcția reprezentan-
tului legal al OR:

Contacte:

Numărul de înregistrare al OR:

Numărul fiscal al OR:
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2. Planul de implementare și bugetul 

Activitățile locale 
spre implementare

Detalii privind activ-
itățile planificate

Contribuția finan-
ciară solicitată de 

la Program

Contribuția proprie  

În numerar În natură

Crearea și funcționarea 
Consiliului GAL și 
a organelor alese, 
funcționarea oficiului 
local LEADER, Echipei 
de Management 
și a sistemului de 
management și celui 
financiar al GAL. 
Monitorizarea, evalu-
area și raportarea.

Suma

Măsurile selectate ale 
planului de implemen-
tare al GAL, pentru 
care este solicitată 
contribuția dată  

Suma

SUMA TOTALĂ 

3. Documentele prezentate (lista de verificare)

Denumirea documentului +/-

Formularul cererii de aplicare semnate, (scanate) trimise 

Acordul de Parteneriat semnat

Planul Strategic de Acțiuni pentru dezvoltarea rurală al GAL 

Planul de implementare GAL și bugetul estimat 

Procesul verbal al primei ședințe a Consiliului GAL
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Anexa 12

Modelul fișei de evaluare a propunerilor GAL pentru 
aprobarea strategiei  
Denumirea GAL:   ………….

1. Criteriile generale de evaluare (ponderea în evaluare 30%)

Criterii Scor 
maxim

Scor 
acordat

Sunt oare prioritățile strategice selectate clare și relevante pentru obiectivele 
strategice și pentru acțiunile (măsurile) locale și ideile de proiect colectate? 10

Este oare bugetul estimat relevant pentru măsurile și proiectele planificate? 10

Sunt oare planurile de implementare relevante pentru valorile, necesitățile, 
misiunea, viziunea și prioritățile GAL? 10

Sunt oare proiectele emblematice, iar  strategia inovativă?  10

Suma 80

2. Criteria for evaluation of LAGs’ participatory Strategic Action Plan (weight in evaluation – 40%)

Criterii Scor 
maxim

Scor 
acordat

Sunt oare evaluarea locală și analiza SWOT inclusă în Planul Strategic de Acțiuni 
relevante pentru teritoriul dat al GAL? 10

Întrunesc oare documentele strategice prezentate principiile LEADER/DLCC? 10

Sunt oare misiunea și viziunea GAL relevante pentru valorile și provocările 
locale? 10

Sunt oare obiectivele relevante pentru misiunea și viziunea GAL? 10

Sunt oare prioritățile strategice selectate clare și relevante pentru obiectivele 
strategice și acțiunile (măsurile) locale și ideile de proiect colectate? 10

Este oare bugetul estimat relevant pentru măsurile și proiectele planificate? 10

Sunt oare planurile de implementare relevante pentru valorile, necesitățile, 
misiunea, viziunea și prioritățile GAL? 10

Sunt oare proiectele selectate emblematice, iar strategia inovativă? 10

Suma 80
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3. Criteria for the evaluation of the two-year LAG Implementation Plan submitted for finance (weight 
in evaluation – 30%):

Criterii Scor 
maxim

Scor 
acordat

Relevanța 1 – Se axează  oare planul pe prioritățile din documentele strategice ale 
GAL? 12

Relevanța 2 – Sunt oare soluțiile propuse eficiente în abordarea necesităților 
localnicilor, inclusiv a grupurilor vulnerabile? 12

Rezultate și impact – Facilitează oare planul un impact direct, rapid și vast la nivel 
local, cu rezultate clare și măsurabile și cu potențial de replicare? 12

Fezabilitate – Sunt oare măsurile selectate fezabile în baza caracteristicilor date 
tehnice, financiare, sociale și de mediu și nivelul de pregătire instituțională? 12

Criteriu de durabilitate – Este oare abilitatea beneficiarilor potențiali relevantă 
pentru menținerea rezultatelor după finalizarea suportului donatorilor și 
contribuția comunității?

12

Suma 60

Total 200

Data:

Semnătura:      
……………………………………………………………………

 Membru al Comitetului de evaluare
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Anexa 13

Concursul propunerilor
Concursul propunerilor 

de proiect pentru susţinerea dezvoltării rurale la nivel local din numele... 

(denumirea GAL), pe teritoriul... 

(teritoriul GAL, a se enumera toate satele)

Acest concurs al propunerilor de proiect este anunțat de GAL ..., care beneficiază de fonduri pentru  
proiecte de dezvoltare rurală ca parte a programului LEADER „Susținerea agriculturii și dezvoltării rurale 
în UTA Găgăuzia și raionul Taraclia (SARD)”, finanţat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD 
Moldova (2016-2018). 

1. Informaţii de bază

LEADER este o metodă și un instrument de program creat în Europa în anul 1991 pentru a sprijini 
intervenţiile de dezvoltare rurală la nivel local întru reinventarea zonelor rurale și crearea locurilor de 
muncă la nivel local. Din 2013, metoda LEADER, intitulată „Dezvoltarea locală condusă de comunităţi” 
(CLLD), a fost extinsă și în zonele de coastă, urbane și rurale. Cu asistența UE și a programelor de 
sponsorizare, această metodă este implementată atât în ţările aflate în perioada de pre-aderare la UE, 
cât și în ţările învecinate. Principalii actori ai tuturor iniţiativelor de dezvoltare locală LEADER/CLLD sunt 
așa-numitele Grupuri de acţiune locală (GAL), formate din rândul partenerilor locali după principiul 
„de jos în sus”. GAL-urile sunt responsabile de gestionarea dezvoltării locale și includ reprezentanţi ai 
autorităţilor locale, ai mediului de afaceri și ai societăţii civile. GAL-urile iau decizii cu privire la delimitarea 
teritorială a activităţilor lor, încheie parteneriate oficiale, pregătesc și agreează strategiile locale integrate 
de dezvoltare rurală, identifică și implementează acțiuni de dezvoltare locală. Metoda LEADER are la 
bază principii specifice: „acţiune la nivel local” pe teritoriul său, „de jos în sus” și cu participarea tuturor 
partenerilor; „accent pe dezvoltarea integrată, durabilitate și incluziune”. Procesele de dezvoltare sunt 
gestionate la nivel local, iar relaționarea și cooperarea asigură tuturor participanţilor beneficii reciproce 
de pe urma experienţei.

Programul........................(numele programului de finanțare)

2. Scopurile şi obiectivele concursului

Scopul principal al acestui concurs de propuneri de proiect este de a susţine iniţiativele de dezvoltarea 
rurală la nivel local, desfăşurate de activiştii locali pe teritoriul GAL ..., și anume sub forma unei contribuţii 
financiare pentru implementarea primelor proiecte locale pe baza planului strategic de cţiuni aprobat 
de GAL...

În baza planului de acţiuni pentru primul an, GAL susţine proiectele locale destinate implementării

următoarelor măsuri de dezvoltare:

– ……………..

– ………………

3. Eligibilitate:

Propunerile care nu întrunesc aceste criterii, nu vor fi finațate.

La concurs pot să-și depună propunerile de proiect următorii potenţiali beneficiari:
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– Organizaţiile din sectorul public, organizaţiile societăţii civile, organizaţiile neguvernamentale și 
întreprinderile care au o adresă juridică pe teritoriul GAL ...

– Persoanele fizice cu domiciliul pe teritoriul GAL ...

– Organizaţiile regionale sau naţionale (organizaţii din sectorul public, OSC-uri, ONG-uri și 
întreprinderi) care au o subdiviziune pe teritoriul GAL ...

Propunerea de proiect trebuie să fie semnată de reprezentantul oficial al organizaţiei, iar în cazul unei 
persoane fizice – de persoana respectivă.

Vă rugăm să rețineți că la concurs nu vor fi admise proiectele ale căror cheltuieli sunt acoperite de către 
un alt donator/alți donatori (nu este permisă finanţarea dublă).

4. Finanţarea

GAL ... va oferi asistenţă proiectelor în perioada: ...................... Fondurile disponibile în mărime de ......
dolari SUA vor fi alocate pentru cel puţin ... proiecte. O condiţie obligatorie o reprezintă contribuţia 
proprie a beneficiarului, aceasta fiind de ….% din bugetul proiectului în cazul organizaţiilor din sectorul 
public, OSC-urilor și ONG-urilor, și de ….% în cazul întreprinderilor. Contribuţia proprie poate fi acordată 
în numerar și/sau în natură. Detaliile privind contribuția în natură trebuie indicate în Formularul de 
propunere de proiect (a se vedea anexa). Fondurile de proiect aprobate trebuie să fie prevăzute pentru 
implementarea următoarelor măsuri de dezvoltare și acoperirea următoarelor măsuri și cheltuieli:

Măsuri de dezvoltare
care necesită susținere

Acțiuni admisibile în
cadrul proiectului local

(?) 

Valoarea maximă a
finanțării admisibile

pentru această 
măsură

de dezvoltare

Costuri admisibile

Total $

5. Durata proiectului

Termenul de implementare a proiectului este de ......... fără posibilitatea  prelungire. Proiectul de raport 
final trebuie să fie prezentat către GAL…................ până la ................................. Oficiul GAL …. va servi drept 
punct de contact pentru beneficiarii locali ca contractanți.

6. Procedura de examinare a propunerilor de proiect

Propunerile de proiect vor fi evaluate de Comitetul de selectare (CS) al GAL ..., alcătuit din ....... membri 
aleși ai GAL, cu managementul GAL ... care  va îndeplini funcția de secretariat. La recomandarea CS și 
după acordul Consiliului GAL, propunerile de proiect vor fi transmise la biroul programului SARD pentru 
aprobare finală. Propunerile de proiect trebuie să întrunească criteriile de eligibilitate și prezentare, 
expuse în prezentul anunţ privind concursul propunerilor de proiect. Propunerile de proiect care nu 
vor întruni criteriile specificate nu vor fi supuse evaluării suplimentare și nu vor beneficia de finanțare. 
Propunerile depuse vor fi evaluate în funcție de relevanța lor, rezultatele  și impactul așteptat, 
fezabilitatea, durabilitatea și corespunderea principiilor de dezvoltare locală.

Criterii generale de evaluare a propunerilor de proiect (ponderea în evaluarea totală – 40%)

– Cât de clar a fost descrisă esența proiectului propus? Au fost stabilite clar sarcinile acestuia?
– Este posibilă implementarea cu succes a planului de acțiuni specificat într-o perioadă de 6 luni?
– Au fost indicate clar rezultatele de asigurat  proiectului (beneficiile), impactul și rezultatele directe 

ale acestuia?
– Propunerea de proiect corespunde principiilor LEADER/CLLD și principalelor criterii transversale 

(participarea egală a bărbaţilor și a femeilor, durabilitatea și incluziunea)?
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Criterii de evaluare a impactului proiectului (ponderea în evaluarea totală – 30%)

Rezultate și impact – Impactul direct, rapid și amplu asupra populației, rezultate clare și măsurabile, 
potențialul de replicare 

Fezabilitate – Caracteristicile tehnice, financiare, sociale și de mediu ale măsurilor planificate și
capacitatea instituțională

Durabilitate – Capacitatea beneficiarilor de a menţine rezultatele, continuitatea dovedită a proiect-
ului după încheierea sponsorizării și contribuţia populaţiei locale

Criterii de evaluare a actualității propunerii de proiect în contextul Planului strategic de acțiuni al 
GAL, aprobat printr-o decizie comună, confirmat de Programul SARD (ponderea în evaluarea totală 
– 30%):

– Corespunderea rezultatelor evaluării locale și analizei SWOT, care sunt incluse în Planul strategic de 
acțiuni (dacă acest proiect corespunde necesităților locale)

– Corespunderea  misiunii și viziunii GAL
– Corespunderea cel puțin unui din obiectivele strategice
– Corespunderea  cel puțin unei din prioritățile strategice
– Corespunderea planului anual de lucru al GAL, prezentat către și aprobat de Programul SARD
– Corespunderea proiectului de buget  măsurilor prevăzute în plan și  direcțiilor de activitate
– Caracterul inovator și multidimensional al proiectului

7. Rezultatele financiare și raportarea intermediară

GAL .... acordă un avans beneficiarului, cu care a fost semnat contractul, în proporție de 30% din suma 
convenită a contractului. Beneficiarul trebuie să prezinte structurii subordonate a GAL rapoarte privind 
activitățile realizate conform următoarelor termene de raportare: până la ................; până la .....................; 
și până la ...................... (proiectul de raport final). Dacă proiectul va fi implementat mai devreme de 
termen, raportul va putea fi prezentat înaintea termenului stabilit. Plățile vor fi efectuate de structura 
subordonată a GAL după aprobarea rapoartelor, în trei tranșe: 30-30% după aprobarea primului și celui 
de-al doilea raport, iar 10% – după aprobarea raportului final.

8. Criterii privind prezentarea propunerilor de proiect

Propunerile prezentate către GAL pentru finanțarea proiectelor de dezvoltare rurală trebuie să

conțină următoarele:

– Formularul de propunere de proiect completat și semnat

– Documentația tehnică privind implementarea proiectului respectiv, inclusiv detaliile de mai jos(?):

– ………

– ………

– ………

– Copia actului juridic de constituire a organizației sau copia actului de identitate,  dacă solicitantul 
este o persoană fizică

– Bugetul detaliat al proiectului.

9. Depunerea propunerilor de proiect

Propunerile de proiect pot fi prezentate în mod electronic sau pe suport de hârtie direct la biroul GAL.... 
În cazuri excepționale și justificate pot fi acceptate și propunerile scrise de mână. Termenul limită 
pentru prezentarea propunerilor este ...................., ora locală 23:59:59. Dacă aveți întrebări sau 
aveți nevoie de clarificări, vă rugăm să vă adresați la management GAL.
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10. Informații privind formele următoare de susținere nefinanciară a GAL .... în contextul 
implementării proiectelor finanțate

Echipa de management a GAL va oferi beneficiarilor sprijin sub formă de experți, instruiri, mentorat și 
coaching  pentru  a finaliza cu succes proiectele confirmate.

Spre un sat prosper
Formular de aplicare 

Pentru susţinerea proiectelor de dezvoltare rurală la nivel local din numele... (denumirea GAL) 
pe teritoriul... (teritoriul GAL, enumerați toate satele)

1. Datele solicitanților

Denumirea oficială a solicitantului:

Satele, comunele implicate în  
activitatea organizației / persoanei  
pe teritoriul GAL...:
Persoana de contact și datele de 
contact ale acesteia:

Adresa oficială a solicitantului:

Numele și funcția reprezentantului 
juridic al solicitantului:
Date de contact:
Numărul de înregistrare al  
solicitantului (dacă există):
Codul fiscal al solicitantului (dacă 
există):

2. Planul de implementare și bugetul

Denumirea proiectului planificat

Descrierea succintă a proiectului  
planificat (apr. jumătate de pagină A4)
Corespunderea  Planului de acțiuni al 
GAL .....

Acțiuni principale cu o descriere succintă 
a termenului de implementare a fiecărei 
acțiuni

Contribuția
financiară  
necesară a GAL

Contribuția proprie 
Contribuția
financiară

Contribuția 
în natură

Suma
SUMA TOTALĂ:
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3. Rezultatele scontate ale proiectului

Descrierea rezultatelor intermediare ale proiectului  
(max. 3 conform termenului de raportare) Detalii privind  
acțiunile planificate în cadrul proiectului

Rezultate scontate concrete 
(outputs)

Impactul scontat (outcome) al 
proiectului (1/4 de pagină)

4. Analiza riscurilor

Riscuri potențiale aferente activităților planificate  
și implementării proiectului Soluții propuse

5. Documente prezentate (listă de verificare)

Titlul documentului +/-

Formularul de propunere de proiect completat și semnat

Copia actului de constituire a organizației sau copia actului de identitate al solicitantului

Bugetul detaliat al proiectului

Documentația tehnică corespunzătoare care specifică conținutul proiectului indicată în
Formularul de propunere de proiect

Datele de contact ale GAL ....

Adresă:

Cod poștal:

E-mail:

Numele și numărul de telefon al managerilor GAL
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Anexa14

Fișa de evaluare 
a propunerilor de proiecte locale SARD LEADER pentru 
sprijin financiar
Denumirea GAL:

Numărul de înregistrare al propunerii de proiect:

1. Criterii generale de evaluare (ponderea în evaluare 40%)

Criterii Scor 
maxim 

Scorul acordat 
de Comitetul de 

selectare 

Este oare propunerea înaintată descrisă clar și sunt oare obiec-
tivele enunțate în mod clar? 10

Este oare planul de activitate elaborat astfel încât să fie realizat 
cu succes în decurs de 6 luni? 10

Sunt oare identificate în mod specific rezultatele, impactul și 
rezultatele de asigurat? 10

Corespunde oare propunerea principiilor LEADER/DLCC (de 
ex. sinergia cu alte proiecte, contribuirea la prosperitatea 
economică la nivel local, caracter inovativ și de multiplicare) și 
criteriilor interdisciplinare de bază (balanța de gen, durabilitatea 
și caracterul inclusiv)?

50

Suma 80

2. Criterii de evaluare relevante pentru impactul proiectului (ponderea în evaluare 30%)

Criterii Scor 
maxim 

Scorul acordat 
de Comitetul de 

selectare

Rezultate și impact – impact direct, rapid și vast pentru comu-
nitate, rezultate măsurabile și clare, precum și potențial de 
reproducere

20

Fezabilitate –  caracteristicile tehnice, financiare, sociale și de 
mediu ale măsurilor selectate și capacitatea instituțională 20

Criteriul de durabilitate – abilitatea beneficiarilor de a menține 
rezultatele, continuitate demonstrată după încheiere asistenței 
din partea donatorului și contribuției comunității

20

Suma 60
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3. Criterii pentru evaluarea relevanței propunerii de proiect în funcție de Planul Strategic de Acțiuni 
al GAL-ului …., aprobat de SARD (ponderea în evaluare 30%)

Criterii Scor 
maxim 

Scorul acordat 
de Comitetul de 

selectare

Relevanța în raport cu rezultatele evaluării locale și analizei SWOT 
incluse în Planul Strategic de Acțiuni (cum corespunde propu-
nerea dată de proiect necesităților locale)

10

Relevanța în raport cu misiunea și viziunea enunțată de GAL 10

Relevanța în raport cu cel puțin unul din obiectivele strategice 10

Relevanța în raport cu cel puțin una din prioritățile strategice  10

Relevanța în raport cu  planul de acțiuni de un an al GAL, 
prezentat către SARD și aprobat de acesta 10

Relevanța în raport cu bugetul estimat al măsurilor și activităților 
planificate 10

Suma 60
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Anexa 15

Șablonul de descriere al proiectului GAL
Denumirea și numărul proiectului 

Sectorul
(Business/public/societatea civilă)

Prioritatea relevantă din Planul de Acțiuni GAL 

Solicitantul (deținătorul proiectului)

Liderul proiectului local, funcția și datele de contact 

Organul financiar legal pentru implementare (dacă deținătorul 
proiectului este o organizație informală)

Denumirea GAL-ului 

Satele, comunitățile acoperite de activitățile proiectului

Bugetul total 

Buget –  contribuția solicitată 

Buget – alte surse financiare (cine este donatorul, dacă nu este 
auto-contribuție)

Buget – contribuția în natură (cine va contribui)

De ce este important proiectul? (de ex. Care este situația curentă i 
și ce va schimba proiectul la modul concret?)

Descrierea concretă a activităților proiectului 

Achiziții concrete și bugetul relevant: (de exemplu, 2 flaute - 100 
USD, 15 costume tradiționale găgăuze pentru fete - 500 USD):

Alte costuri 

Beneficiarii estimați direcți ai proiectului (în special în proiectele 
sociale)

Produsele scontate concrete ale proiectului 

Rezultatul general scontat al proiectului 

Mai sunt și alte proiecte conexe desfășurate de solicitant?

Cum este planificat să fie susținute ulterior rezultatele  
proiectului (de ex. cine va întreține parcul construit,  
echipamentul, taxele de întreținere etc)?

Cadrul de timp

Persoana de contact (managerul de proiect) – nume, adresă 
poștală, email, număr de telefon 
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Anexa 16

Model
Model de raport pentru implementarea proiectului în cadrul solicitării de propuneri  

în sprijinul dezvoltării rurale la nivel local „Spre localități rurale prospere”,  organizat și 

implementat de GAL  __________________________

Numărul și Denumirea Proiectului:

Perioada de raportare:

Sector (public, antreprenorial, civic):

Solicitantul (deținătorul proiectului):

Liderul proiectului local, poziția, date de 
contact:

Persoana de contact (manager de 
proiect) - numele, adresa electronică, 
numărul de telefon:

Suma bugetului total:

Suma bugetului cheltuit în perioada de 
raportare:

Buget – contribuția SARD:

Suma bugetului cheltuit din contribuția 
SARD în perioada de raportare:

Buget – alte surse de finanțare (indicați 
cine este donatorul):

Suma bugetului cheltuit în perioada de 
raportare din alte surse de finanțare:

Bugetul în natură (cine a asigurat 
contribuția):

Suma bugetului în natură cheltuit în 
perioada de raportare:
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Întrebări referitoare pentru raportul final

Ce s-a schimbat în urma implementării 
proiectului? De ce a fost importantă 
implementarea proiectul?

Care este rezultatul general al 
proiectului?

Cine sunt beneficiari direcți a proiectului 
(de descris beneficiarii, în special, pentru 
proiectele sociale)?

Cum este asigurată durabilitatea  
rezultatelor proiectului (de exemplu cine 
susține parcul construit, echipamentul, 
cine plătește pentru întreținere etc.)?

Este proiectul dvs. interconectat cu alte 
proiecte sau activități?
Dacă da,  vă rugăm să specificați care 
sunt ele.

Important!

Raportul trebuie să conțină documente financiare justificative, documentație tehnică sau de altă natură 
(în funcție de logica și activitățile proiectului), listele participanților la evenimente, fotografiile realizate în 
cadrul proiectului, materialele elaborate în cadrul proiectului, regulamentele privind utilizarea obiectelor 
achiziționate în cadrul proiectului și altele.

Activități implementate în cadrul 
proiectului:
(Descrieți activitățile implementate în 
cadrul proiectului)

Denumirea activității 1:
Locul desfășurării:
Termenul de implementare:
Descrierea activității:
Rezultate obținute:

Denumirea activității 2:
Locul desfășurării:
Termenul de implementare:
Descrierea activității:
Rezultate obținute:

Denumirea activității 3:
Locul desfășurării:
Termenul de implementare:
Descrierea activității:
Rezultate obținute:

Achiziții specifice în perioada de  
raportare în conformitate cu bugetul:  
(de exemplu, 2 flaute - 100 USD, 15 
costume tradiționale găgăuze pentru 
fete - 500 USD):

Alte cheltuieli în perioada de raportare:
(Cheltuielile care nu se referă la 
achiziționarea bunurilor specifice)
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Anexa 17 

PNUD Moldova
Proiectul  „Susținerea agriculturii și dezvoltării rurale în 
UTA Găgăuzia și Taraclia” (SARD)
                                      Raport privind implementarea proiectului #1

A. Informația despre proiect:

Autorul raportului Funcția în proiect Denumirea organizației

Denumirea GAL

Perioada de raportare

Data transmiterii raportului

B. Activitățile organizate în perioada de referință (ședințe GAL organizate,   concursuri de granturi 
organizate, procesul de selectare a proiectelor):

C. Enumerați categoriile și numărul de beneficiari și descrieți impactul:

D. Descrieți rezultatele atinse în perioada de raportare:

Descrieți problemele/riscurile apărute în perioada implementării proiectului și acțiunile întreprinse 
pentru soluționarea și eliminarea lor:

F. Anexe (liste participanți, linkuri privind articolele postate)
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Diagrama GANTT privind implementarea LEADER 
Exemplul SARD, martie 2017 – decembrie 2018

Legenda privind următoarea diagramă

Culorile cele mai deschise – Nu este activitate 
relevantă în perioada dată

Nuanță medie – Activități de pregătire sau de 
continuare după o anumită activitate

Culorile cele mai întunecate – Perioadă intensă de 
implementare a activităților date
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Diagrama Gant – a doua parte
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Glosar

LEADER (un acronim francez care înseamnă „Legături între Acțiunile pentru 
Dezvoltarea Economiei Rurale„) este o inițiativă UE, o metodă și un instrument 
de program care-și propune drept scop să susțină dezvoltarea rurală condusă 
la nivel local pentru reinventarea zonelor rurale și crearea locurilor de muncă la 
nivel local. Din 2013, metoda LEADER a fost extinsă pentru a fi aplicată zonelor 
de coastă și mediului urban în conformitate cu abordarea de „dezvoltare locală 
condusă de comunitate” (DLCC). 
Dezvoltare locală condusă de comunitate (DLCC) este un termen utilizat de 
Comisia Europeană pentru a descrie o abordare care transformă politica de 
dezvoltare prin renunțarea la principiul tradițional „de sus în jos” și adoptarea 
celui „de jos în sus”. Sub egida DLCC, localnicii preiau conducerea și formează 
un parteneriat local, care elaborează și implementează o strategie integrată 
de dezvoltare. Strategia este elaborată în baza punctelor forte de ordin social, 
economic și de mediu ale comunității și nu implică doar o simplă soluționare 
a problemelor. Parteneriatele locale DLCC beneficiază de finanțare pe termen 
lung din fonduri europene și decid cum vor fi cheltuite  aceste mijloace.
Grup de Acțiune Locală (GAL). Actorii cheie ai tuturor inițiativelor locale 
LEADER/DLCC sunt așa-numitele Grupuri de Acțiune Locală sau GAL-uri,  
constituite de partenerii locali conform principiului „de jos în sus”. GAL-urile 
sunt responsabile de guvernarea locală în dezvoltare și reprezintă autoritățile 
locale, mediul de afaceri și societatea civilă. GAL-urile decid asupra delimitării 
teritoriale a activităților lor, creează parteneriate formale, elaborează și 
agreează  strategiile locale integrate de dezvoltare rurală, identifică și 
implementează acțiuni de dezvoltare locală.
Plan Strategic de Acțiuni (PSA). Fiecare program local LEADER este condus de 
un Grup de Acțiune Locală (GAL), acesta acordă granturi proiectelor ce susțin 
implementarea PSA, care este elaborat în mod participativ în baza ideilor și 
contribuției membrilor GAL. PSA este aprobat de toți membrii GAL-ului.  

Informație adăugătoare

Pagina web SARD LEADER – www.leadermoldova.eu  
Pagina web Programul SARD – www.sard.md 

Contact: UNDP Moldova – www.md.undp.org

Autoare: Marta Marczis, expertă europeană în dezvoltare rurală, 
Programul SARD

Conținutul ghidului a fost consultat cu departamentul relevant 
din cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 
Mediului din Republica Moldova. 
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Această publicație a fost publicată cu suportul financiar al Uniunii Europene în 
cadrul programului ”Susținerea Agriculturii și Dezvoltării Rurale în UTA Găgăuzia și 
raionul Taraclia”, finanțat de UE și implementat de PNUD. Conținutul acestei broșuri 
nu reflectă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau Programului 
Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).



Planificare participativă. Pe de o parte, grupul strategic de lucru al GAL elaborează 
capitolele de bază ale un document strategic. Pe de altă parte, membrii GAL colectează idei 
de proiect din partea actorilor locali relevanți. La un anumit moment în cadrul procesului de 
planificare, obiectivele strategice planificate și ideile de proiect colectate sunt corelate de 
grupul strategic de lucru cu scopul de a defini prioritățile GAL-ului pentru o anumită perioadă 
de timp.  

Teritoriu LEADER. O zonă LEADER trebuie să aibă  hotare geografice clar definite; acestea 
nu vor coincide neapărat cu raioanele administrative, ci mai degrabă vor reflecta hotarele 
practice, culturale sau funcționale. Prezența unei astfel de zone în calitate de  reper facilitează 
recunoașterea pe plan local a punctelor forte și celor slabe, a riscurilor și oportunităților, a 
potențialului endogen, precum și identificarea deficiențelor majore pentru o dezvoltare 
durabilă. O comunitate poate adera doar la un singur GAL. 

Managementul GAL. Biroul GAL creat de parteneriatul GAL funcționează ca o mică agenție 
de dezvoltare locală; acesta are rolul de intermediar pentru a aduce informația cu privire la 
dezvoltare mai aproape de săteni (de ex., posibilele oportunități de afaceri, fonduri disponibile 
etc.) și mai servește drept punct de contact pentru comunicarea instituțiilor de stat naționale/
regionale sau donatorilor privați și investitorilor cu satele sau pentru a recepționa informațiile 
despre necesitățile de dezvoltare și oportunitățile dintr-un anumite teritoriu.

Dezvoltarea locală este un proces transformativ prin care trec economiile locale și societățile 
pentru a soluționa probleme intercorelate (deseori de natură socio-economică, culturală 
sau de mediu). Obiectivul acesteia este cel de a susține dezvoltarea durabilă și a îmbunătăți 
calitatea vieții populației locale. Dezvoltarea locală este un proces participativ care permite 
agenților locali (atât celor publici, cât și celor privați) și rețelelor acestora să definească o 
strategie comună de dezvoltare în baza oportunităților specifice zonei („teritoriului”) lor. 
Acest proces presupune implicarea  agenților locali în acțiuni coordonate.

Dezvoltarea durabilă este o abordare integrată și sistematică, care ia în considerație trei 
domenii de operare a societăților umane: social, economic și de mediu. Aceste domenii 
sunt încorporate, interconectate și interdependente. „Durabilă” înseamnă o dezvoltare ce 
nu afectează biosfera (biodiversitatea și resursele naturale) și are un impact minim asupra 
acesteia. Efectele acestei dezvoltări asupra mediului nu trebuie să prezinte riscuri pentru 
populație. Din contra, aceasta dezvoltare trebuie să fie echitabilă din punct de vedere 
economic, să servească calității vieții persoanelor și să contribuie la incluziunea societăților.

Cultura „co” este un principiul care implică colaborare, cooperare, co-creare, acțiuni centrate 
pe comunitate și promovarea binelui comun. 

Programul SARD. Programul „Susținerea agriculturii și dezvoltării rurale” (SARD) este o 
inițiativă a Uniunii Europene (UE) cu o durată  de trei ani implementată de PNUD în Republica 
Moldova. Obiectivul de bază al programului rezidă în dezvoltarea regiunilor și unităților 
teritorial-administrative cu statut special din Moldova   –  UTA Găgăuzia și Taraclia. Programul 
stabilește legătura între autoritățile naționale și regionale și structurile care facilitează 
dialogul pentru elaborarea strategiilor naționale. Principalele componente ale programului, 
implementate în mod comprehensiv și în sinergie, tind să consolideze abilitarea comunităților, 
să dezvolte antreprenoriatul local și întreprinderile mici și mijlocii, să încurajeze investițiile 
în reabilitarea infrastructurii de scară mică și să promoveze cooperarea inter-municipală. 
Implementarea conceptului LEADER și a abordării „Dezvoltare locală condusă de comunitate” 
(DLCC) este o măsură inter-disciplinară a programului. 
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capitolele de bază ale un document strategic. Pe de altă parte, membrii GAL 
colectează idei de proiect din partea actorilor locali relevanți. La un anumit moment 
în cadrul procesului de planificare, obiectivele strategice planificate și ideile de 
proiect colectate sunt corelate de grupul strategic de lucru cu scopul de a defini 
prioritățile GAL-ului pentru o anumită perioadă de timp.  

Teritoriu LEADER. O zonă LEADER trebuie să aibă  hotare geografice clar definite; 
acestea nu vor coincide neapărat cu raioanele administrative, ci mai degrabă vor 
reflecta hotarele practice, culturale sau funcționale. Prezența unei astfel de zone în 
calitate de  reper facilitează recunoașterea pe plan local a punctelor forte și celor 
slabe, a riscurilor și oportunităților, a potențialului endogen, precum și identificarea 
deficiențelor majore pentru o dezvoltare durabilă. O comunitate poate adera doar 
la un singur GAL. 

Managementul GAL. Biroul GAL creat de parteneriatul GAL funcționează ca 
o mică agenție de dezvoltare locală; acesta are rolul de intermediar pentru a 
aduce informația cu privire la dezvoltare mai aproape de săteni (de ex., posibilele 
oportunități de afaceri, fonduri disponibile etc.) și mai servește drept punct de 
contact pentru comunicarea instituțiilor de stat naționale/regionale sau donatorilor 
privați și investitorilor cu satele sau pentru a recepționa informațiile despre 
necesitățile de dezvoltare și oportunitățile dintr-un anumite teritoriu.

Dezvoltarea locală este un proces transformativ prin care trec economiile locale 
și societățile pentru a soluționa probleme intercorelate (deseori de natură socio-
economică, culturală sau de mediu). Obiectivul acesteia este cel de a susține 
dezvoltarea durabilă și a îmbunătăți calitatea vieții populației locale. Dezvoltarea 
locală este un proces participativ care permite agenților locali (atât celor publici, cât 
și celor privați) și rețelelor acestora să definească o strategie comună de dezvoltare 
în baza oportunităților specifice zonei („teritoriului”) lor. Acest proces presupune 
implicarea  agenților locali în acțiuni coordonate.

Dezvoltarea durabilă este o abordare integrată și sistematică, care ia în considerație 
trei domenii de operare a societăților umane: social, economic și de mediu. Aceste 
domenii sunt încorporate, interconectate și interdependente. „Durabilă” înseamnă 
o dezvoltare ce nu afectează biosfera (biodiversitatea și resursele naturale) și are 
un impact minim asupra acesteia. Efectele acestei dezvoltări asupra mediului nu 
trebuie să prezinte riscuri pentru populație. Din contra, aceasta dezvoltare trebuie să 
fie echitabilă din punct de vedere economic, să servească calității vieții persoanelor 
și să contribuie la incluziunea societăților.

Cultura „co” este un principiul care implică colaborare, cooperare, co-creare, acțiuni 
centrate pe comunitate și promovarea binelui comun. 

Programul SARD. Programul „Susținerea agriculturii și dezvoltării rurale” (SARD) 
este o inițiativă a Uniunii Europene (UE) cu o durată  de trei ani implementată de 
PNUD în Republica Moldova. Obiectivul de bază al programului rezidă în dezvoltarea 
regiunilor și unităților teritorial-administrative cu statut special din Moldova   –  
UTA Găgăuzia și Taraclia. Programul stabilește legătura între autoritățile naționale 
și regionale și structurile care facilitează dialogul pentru elaborarea strategiilor 
naționale. Principalele componente ale programului, implementate în mod 
comprehensiv și în sinergie, tind să consolideze abilitarea comunităților, să dezvolte 
antreprenoriatul local și întreprinderile mici și mijlocii, să încurajeze investițiile 
în reabilitarea infrastructurii de scară mică și să promoveze cooperarea inter-
municipală. Implementarea conceptului LEADER și a abordării „Dezvoltare locală 
condusă de comunitate” (DLCC) este o măsură inter-disciplinară a programului. 


