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reprezintă autoritățile, agenții economici 
și societatea civilă locală. GAL-urile iau 
decizii cu privire la delimitarea teritorială 
a activităţilor lor, stabilesc parteneriate 
oficiale, pregătesc și convin asupra 
strategiilor integrate locale de dezvoltare 
rurală, identifică și implementează 
acțiuni de dezvoltare locală.

LEADER în Moldova 
Implementarea inițiativei SARD LEADER 
la nivel local a început cu o campanie 
de sensibilizare menită să mobilizeze 
partenerii locali din regiunile vizate. Drept 
rezultat, au fost stabilite opt parteneriate 
de dezvoltare rurale locale, care acoperă 
o mare parte din zonele rurale din UTA 
Găgăuzia și raionul Taraclia, precum și 
cele din raioanele învecinate. 
Respectând principiul de jos în sus, 
principiul teritorial și de parteneriat, 
cele opt inițiative locale și-au oficializat 
GAL-urile, fiind primele inițiative 
emblematice din Republica Moldova. 
Pentru conformarea cu principiul de 
dezvoltare integrată, acestea și-au 
elaborat planul strategic de acțiune, 
inclusiv acțiunile economice, sociale, 
culturale și de mediu. 
Cele opt GAL-uri beneficiază prin 
intermediul programului SARD de 
sesiuni de instruire, mentorat, asistență 
tehnică și îndrumare pentru fiecare 
etapă a sa. SARD, la fel, creează condițiile 
necesare pentru stabilirea de relații și 
cooperare între GAL-uri. 
Activităţile fiecărui GAL acoperă un 
grup de localităţi rurale, selectate 
după principiul de jos în sus, care au 
o populaţie între 11.000 și 34.500 de 
locuitori. GAL-urile au în medie câte 30 
de membri, fiecare parte interesată fiind 
reprezentată într-o măsură de 30%.
Unul dintre obiectivele SARD LEADER 
este de a colecta experienţele 
raionului Taraclia și UTA Găgăuzia în 
domeniul implementării și de a sprijini 
instituționalizarea abordării LEADER în 
Republica Moldova.

Inițiativa LEADER 
LEADER (acronim din limba franceză 
care înseamnă Legăturile dintre acţiunile 
pentru dezvoltarea economiei rurale) 
este o inițiativă a Uniunii Europene. 
Este o metodă și un instrument de 
program menit să sprijine intervenţiile 
de dezvoltare rurală la nivel local întru 
reinventarea zonelor rurale și crearea 
locurilor de muncă la nivel local. 
Primul program de tip LEADER a fost 
inițiat în statele membre ale UE în 
anul 1991. Datorită eficienței sale 
de dezvoltare și a popularității în 
comunitățile rurale, LEADER continuă să 
existe în statele UE. De mai bine de 26 
de ani, programul a fost implementat cu 
succes în mii de zone rurale.
Începând cu anul 2013, metoda LEADER 
este aplicată nu doar în sate, dar și 
în zone urbane și poartă denumirea 
de „Dezvoltarea locală condusă 
de comunităţi” (CLLD). Cu timpul, 
programul s-a extins și din punct de 
vedere geografic.  Cu ajutorul UE și al 
altor programe finanțate de donatori, 
metoda a fost extinsă în țările aflate în 
perioada de pre-aderare la UE și în țările 
învecinate. Principalii actori ai tuturor 
iniţiativelor locale LEADER/Dezvoltarea 
locală condusă de comunităţi sunt 
așa-numitele Grupuri de acţiune 
locală (GAL), formate, de jos în sus, de 
partenerii locali.
GAL-urile sunt responsabile de 
autoritățile locale aflate în dezvoltare și 

Descrierea 
programului SARD
Programul „Susţinerea agriculturii 
și dezvoltării rurale în UTA 
Găgăuzia și raionul Taraclia” 
(SARD) este o iniţiativă a Uniunii 
Europene pe o perioadă de trei 
ani, implementată de PNUD în 
Republica Moldova. 
Principalul obiectiv al 
Programului este promovarea 
instaurării unui climat de 
încredere în regiunile și unităţile 
teritorial-administrative cu statut 
special. 
Programul reunește autoritățile 
și structurile naţionale și 
regionale, facilitând astfel 
dialogul întru elaborarea 
strategiilor naţionale. Principalele 
componente ale programului, 
implementate într-un mod 
sinergic și cuprinzător, au ca 
scop abilitarea comunităților, 
dezvoltarea antreprenoriatului 
local și a ÎMM-urilor, încurajarea 
investițiilor în renovarea 
infrastructurii de mici dimensiuni 
și promovarea cooperării 
intercomunitare. 
Implementarea conceptului 
LEADER (acronim din limba 
franceză care înseamnă 
Legăturile dintre acţiunile pentru 
dezvoltarea economiei rurale) și 
a abordării pentru Dezvoltarea 
locală condusă de comunităţi 
(CLLD) este o măsură inovativă și 
transversală a programului.

Principiile LEADER
 „Acţiune la nivel local” prin 
implementarea abordării teritoriale, 
de parteneriat, conform principiului 
de jos în sus; accent pe dezvoltarea 
integrată, durabilitate și incluziune. 
Procesul de dezvoltare este gestionat 
la nivel local, iar relaționarea și 
cooperarea asigură beneficii reciproce 
de pe urma experienţei.
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GAL ECO Bugeac
ECO Bugeac

În cadrul acestui GAL colaborează 
localităţile Avdarma, Chiriet-Lunga, 

Joltai, Beșghioz, Tvardița și Valea 
Perjei, situate în zona geografică 
cunoscută sub denumirea de stepa 
Bugeacului (22.369 de locuitori). Toate 
localităţile de pe teritoriul GAL-ului au 
o tradiţie multiculturală și multietnică 
puternică. Fiecare sat are câte un muzeu 
și meșteri populari care reprezintă 
diferite culturi: bulgară, moldovenească 
și găgăuză. Avdarma este centrul istoric 

Serghei, un șomer din satul 
Chiriet-Lunga, a meșterit prima 

dată în viață o tobă. Cu toată 
dragostea sa pentru patrie, el 
reînvie festivitățile tradiționale 
precum cântarea colindelor și 
prezentarea generației tinere 
a instrumentelor de percuție 
tradiționale din Găgăuzia. Toba 
sa, la care a folosit două tipuri 
de piele (de vacă și de capră), 
reflectă fermitatea și deschiderea 
poporului găgăuz. Serghei este 
renumit în tot GAL-ul. Acum 
planifică un nou proiect – 
încălțăminte din piele de vacă. 
Astfel, toți locuitorii din ECO 
Bugeac vor putea să danseze într-o 
horă.
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și ecologic al stepei Bugeacului, faimoasă 
pentru natura ce o înconjoară, pentru 
izvoarele vechi de stepă și pentru diferite 
activităţi și iniţiative, inclusiv cupa de 
parașutism, un club de robotică și un 
Centru Media local. 
Tvardița este un orășel mic cu un potențial 
economic foarte bun, care poate fi 
folosit la dezvoltarea locală, inclusiv la 
dezvoltarea unei zone cu economie liberă. 
Potenţialul său economic și istoric 
oferă o bază comună pentru cooperare 
teritorială. Misiunea strategică a GAL-ului 
ECO Bugeac este dezvoltarea socio-
economică prin asigurarea unor condiţii 
de trai moderne, confortabile și sigure, 

promovând totodată și producția agricolă 
organică. Viziunea comună constă 
în dezvoltarea, prin legăturile dintre 
localitățile ECO Bugeac, a centrului turistic 
din sudul Moldovei în vederea promovării 
turismului sportiv și rural și concentrării 
asupra dezvoltării producţiei ecologice în 
fermele mici.

GAL Gagauz Koraflari
Gagauz Koraflari

Din GAL-ul Gagauz Koraflari fac 
parte localitățile Baurci, Beșalma, 

Chirsova, Ferapontievca, Gaidar și 

Tomai (31.452 de locuitori). Unul dintre 
avantajele GAL-ului este faptul că satele 
sunt aproape de traseele regionale, 
ceea ce influențează pozitiv dezvoltarea 
mediului local de afaceri. Totodată, clima 
favorabilă, solul fertil și sursele de apă de 
la lacurile locale sunt importante pentru 
dezvoltarea agricolă. Un scop comun al 
cooperării teritoriale este consolidarea 
culturii locale. În fiecare localitate există 
câte un ansamblu cultural puternic: 
ucrainean, bulgăresc și găgăuz.

Există mulți meșteri populari, iar condiţiile 
pentru organizarea atelierelor de lucru 
pentru confecționarea costumelor 
tradiţionale sunt promiţătoare. Tomai este 
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bine dezvoltat din punctul de vedere 
al sectorului agricol, al sectorului de 
servicii și produse. Pe lângă bucătăria 
locală unică și delicioasă, există câteva 
produse regionale renumite și festivaluri 
importante, inclusiv Festivalul tradiţional 
al covorului găgăuz din Gaidar și 
Festivalul vinului, organizat la Tomai.

Misiunea GAL-ului este de a reinventa 
activitățile tradiționale și de a dezvolta 
turismul rural în baza promovării 
bucătăriei locale multietnice și a 
valorilor culturale. GAL intenţionează 

să devină cel mai mare centru cultural 
din regiune, cu o infrastructură 
bine dezvoltată și cu un turism 
care urmărește creșterea durabilă a 
standardelor de viață.

GAL Cișmeaua Sudului
Cișmeaua Sudului

Acest GAL este situat în partea de 
sud-vest a Republicii Moldova, nu 

departe de extrema sudică a țării (Portul 
Internaţional Giurgiulești). Teritoriul 
cuprinde trei localităţi: Alexandru Ioan 
Cuza, Cișmichioi și Etulia – locuite în 
mare parte de găgăuzi și moldoveni. 
Localităţile fac parte din Unitatea 
Teritorial Autonomă Găgăuzia și din 
raionul Cahul (10.987 de locuitori).

Satele din GAL-ul Cișmeaua Sudului 
au o istorie și o cultură locală bogată. 
Teritoriul este caracterizat de 
patrimoniul său natural și de bucătăria 
locală nemaipomenită.
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La fel, regiunea are un potențial mare în 
cultivarea viței-de-vie. Creșterea bovinelor 
și producerea laptelui și a brânzeturilor 
sunt în creștere și au potențial de a 
progresa. În satul Alexandru Ioan Cuza, 
meșterii populari confecționează haine 
tradiționale și lucrează cu lâna. Satul 
Cișmichioi are un Centru Media și o rețea 
foarte activă de tineri. Sectorul afacerilor 
locale are relativ experiență, iar societatea 
civilă este destul de activă. 

Obiectivul GAL-ului Cișmeaua Sudului 
(definit în misiunea lor strategică) este 
de a promova creșterea economică 
locală durabilă, atractivitatea turistică 
și coeziunea teritorială în cadrul 
microregiunii. În cinci ani, în baza 
viziunii strategice convenite de comun 
acord, teritoriul va fi renumit pentru 
diversitatea produselor alimentare 
procesate locale, pentru locaţiile 
turistice atractive și pentru calitatea 
serviciilor sale sociale.

GAL ECO Düz Yalpugel
ECO Düz Yalpugel

Din ECO Düz Yalpuge fac parte satele 
Borceag, Congaz, Cotovscoe, 

Chioselia Rusă, Chioselia Mare și 
Cîetu din UTA Găgăuzia și din raioanele 
învecinate, fiind astfel un exemplu de 
cooperare interetnică la nivel local. 

Traducerea din găgăuză a denumirii 
acestui GAL este dificilă. Denumirea 
se referă la abordarea lor ecologică, 
la valoarea veridicității (Düz) și la râul 
Yalpugel, care străbate stepa cu apă 
dătătoare de viață.

În cadrul GAL-ului, Congaz este cunoscut 
drept cel mai mare sat din Europa. O 
mulțime de tineri sunt implicați în GAL. 
Reprezentanţii mediului de afaceri atrag 
mulți tineri care planifică să deschidă 
afaceri noi, mai ales în domeniul 
apiculturii. Membrii GAL-ului au identificat 
necesitatea de a sprijini culturile și 
tradițiile etnice locale (17.193 de locuitori).

În documentul strategic al GAL-ului 
este inclusă următoare frază: „Noi, cei 
de la GAL ECO Düz Yalpugel, promovăm 
dezvoltarea economică durabilă prin 
sprijinirea iniţiativelor de diversificare 
a activităţilor economice locale și a 

infrastructurii socio-culturale.” În cinci 
ani, GAL ECO Düz Yalpugel are ca scop să 
fie renumit pentru mediul său de afaceri 
prosper, pentru infrastructura socială 
accesibilă și pentru atractivitatea zonelor 
sale turistice.
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GAL Perla Sudului
Zhemchuzhina Yuga  

GAL-ul Perla Sudului se află în 
sud-vestul Republicii Moldova. 

Din el fac parte 20 de comunități 
rurale multietnice de bulgari, 
găgăuzi, moldoveni și ucraineni din 
Vinogradovca, Budăi, Musaitu, Salcia, 
Albota de Sus, Albota de Jos, Carbalia, 
Burlăceni și Moscovei, care fac parte din 
UTA Găgăuzia și din raioanele Taraclia și 
Cahul (13.850 de locuitori).

Relieful acestui teritoriu este alcătuit din 
dealuri și văi străbătute de râul Salcia 
Mică, Salcia Mare, precum și alte râuri 
mici. Tot aici se regăsesc două rezervații 
naturale și câteva lacuri.

Cultivarea grânelor, a viței-de-vie și 
zootehnia, în special creșterea oilor, 
sunt principalele activități economice. 
Vinăria de la Ciumai, una dintre 
cele mai renumite vinării din stepa 
Bugeacului, la fel, se regăsește aici. 
Apicultura devine tot răspândită în 
această zonă.

Infrastructura pentru păstrarea 
fructelor (strugurii de masă, prunele) 
și procesarea produselor locale (prune 
uscate, producerea sucului etc.) urmează 
să fie dezvoltate în câteva localități. 
Comunitățile planifică să modernizeze 
serviciile comunale și infrastructura 
socială pentru a asigura condiții de viață 
mai bune pentru locuitori și pentru a 
sprijini prestatorii de servicii (comerț, 
meșteșuguri, cazare) și inițiativele 
culturale întru sporirea atractivității 
turistice a regiunii. 

Obiectivele strategice ale GAL-ului sunt 
diversificarea activităților economice în 
microregiune, asigurarea accesului la 
servicii publice și servicii comunale de 
calitate, revitalizarea spaţiilor publice 
și dezvoltarea durabilă a resurselor 
naturale.
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GAL Bugeac Kilim 
Bugeac Kilim 

Din GAL-ul Bugeac Kilim fac parte 
satele Balabanu, Corten, Cazaclia, 

Cealîc și Svetlîi, localizate în apropierea 
autostrăzilor Chișinău–Ismail și Chișinău–
Giurgulești (14.462 de locuitori). Lacul 
local adună în jurul său trei localități: 
Balabanu, Corten și Cazaclia. Colegiul 
Tehnic Agricol din Svetlîi este renumit în 
sudul Republicii Moldova. Pe teritoriului 
GAL-ului au fost realizate săpături 
arheologice importante.

Obiectivul GAL-ului este de a promova 
afacerile mici cu orientare socială în baza 
cooperării educaționale, științifice și 
antreprenoriale pentru a motiva populația 
locală să nu migreze sau pentru a o 
încuraja să se reîntoarcă acasă. GAL-ul 
Covorul Bugeacului a identificat câteva 
inițiative locale speciale. Există un plan 
pentru deschiderea unei mini grădini 
zoologice și reparația unei mori vechi. 
Regiunea are și meșteri populari care 
lucrează în lemn.

Pentru Afanasii Col, antreprenor din 
satul Cazaclia, grădina zoologică în aer 

liber nu este doar o afacere, dar și un mod 
de a crea o legătură între comunitate și 
natură. Atunci când Afanasii a cumpărat 
câțiva berbeci de rasă nobilă din Austria, 
el și-a dorit ca toată lumea să poată 
admira frumuseţea neobișnuită și energia 
pozitivă a acestor animale.
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GAL Steaua Bugeac
Steaua Bugeac

Din acest GAL fac parte satele 
Bașcalia, Bugeac, Borogani, 

Cioc-Maidan, Congazcicul de Sus și 
Dezghinja (21.010 locuitori). La nivel 
local, între autoritățile locale implicate în 

inițiativa LEADER, există un parteneriat 
puternic. 

Instituțiile publice sunt active în ceea 
ce privește generarea de proiecte 
pentru îmbunătățirea serviciilor 
comunale și a infrastructurii sociale. 
Reprezentanţii locali ai mediului de 
afaceri practică diferite activităţi: 
creșterea viței-de-vie, a fructelor și 

a legumelor, piscicultura, apicultura 
etc. Cel mai mare sector de afaceri se 
limitează la câțiva fermieri, în mare 
parte producători de grâne, care sunt 
dispuși să coopereze. Există un plan 
de dezvoltare a asociației locale de 
apicultură. Toate satele sunt localizate 
în zona Comratului, ceea ce prezintă 
diferite avantaje și posibilităţi socio-
economice (servicii de sănătate și 
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educație). La fel, o rețea națională de 
drumuri trece prin apropiere.

Obiectivul GAL-ului Steaua Bugeac este 
de a îmbunătăţi mediul de trai și mediul 
de afaceri prin desfășurarea în regiune a 
unor activități și programe de dezvoltare 
a economiei, a societăţii și a mediului 
înconjurător. Printre obiectivele sale 
strategice se numără dezvoltarea durabilă 
a întreprinderilor mici și medii din regiune, 
îmbunătăţirea infrastructurii locale și a 
serviciilor comunale, și sporirea capacităţii 
teritoriale de a atrage investiţiile și de a 
stimula activismul civic.

GAL Valea Izvoarelor
Dolina Rodnikov

Din acest GAL fac parte satele Aluatu, 
Cairaclia, Copceac și Novosiolovca, 

care au o identitate comună foarte 
clară, simbolul căreia sunt izvoarele 
prezente în fiecare din aceste localități. 
Iată de ce au decis să se numească „Valea 
Izvoarelor”. Mediul de afaceri local pune 
accentul pe agricultură și pe creșterea 
florilor (trandafiri). Aceste localități au 
o rețea bine-dezvoltată de parteneri 
internaționali în țările UE și în Turcia 
(14.328 de locuitori).

Principala prioritate a membrilor GAL-ului 
este dezvoltarea economică locală și 
crearea locurilor de muncă noi.

Una dintre inițiative constă în dezvoltarea 
producției locale de salam tradițional 
găgăuz (baur).

Misiunea identificată de GAL este 
dezvoltarea economiei satelor prin 
utilizarea resurselor tradiționale și prin 
atragerea turiștilor cu ajutorul bucătăriei 
și al vinului local, prin creșterea și exportul 
culturilor agricole organice și a produselor 
provenite din creșterea animalelor, 
promovarea modului sănătos de viață, 
menținerea și promovarea diversității 
culturale. Viziunea GAL-ului constă în a 
deveni un centru al bucatelor etnice și al 
turismului recreativ.

Găgăuzii sunt descendenți ai 
triburilor nomade medievale 

turcești. Mâncarea lor tradițională 
constă în mare parte din carne. Mihai, 
locuitor al satului Copceac, păstrează 
în secret rețeta și tehnologia de 
pregătire a salamului baur.
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ECO Bugeac: Olga Garcheva 
Tel.:  +373 671 60 977 
E-mail: mongolca.o@mail.ru

Gagauz Koraflari: Galina Capsomun 
Tel.: +373 792 29 902 
E-mail: ms.numospac@mail.ru

Cișmeaua Sudului: Emilia Biuc 
Tel.: +373 606 91 206 
E-mail: cesmelesudului@gmail.com

ECO DÜZ Ialpugel: Valentina Gospodinov 
Tel.: +373 689 79 685  
E-mail: eco.duz.ialpugel@gmail.com

Perla Sudului: Inga Ropot 

Tel.: +373 784 76 844 
E-mail: nikinga1975@mail.ru 

Bugeac Kilim: Maria Anghelceva 
Tel.: +373 784 86 031 
E-mail: anghelceva75@mail.ru

Steaua Bugeac: Larisa Caraman 
Tel.: +373 600 81 799 
E-mail: steauabugeac@gmail.com

Valea Izvoarelor: Csenia Panamarenco 
Tel.: +373 798 75 880 
E-mail: primarianovosiolovka@mail.ru 

Programul “Susținerea agriculturii 
și dezvoltării rurale 

în UTA Găgăuzia și raionul Taraclia” 
(SARD)

Adresa: or. Chișinău, str. Sfatul Ţării 29, 
oficiul 403
Telefon: +373 22 839 890
SARD Gagauzia Taraclia – www.sard.md 

Această broșură a fost elaborată cu asistența financiară a Uniunii Europene în 
cadrul programului „Susținerea agriculturii și dezvoltării rurale în UTA Găgăuzia 
și raionul Taraclia” (SARD), 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). 
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the European Union


