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Experimentul SARD 
LEADER – abordările 
UE privind dezvoltarea 
rurală iau amploare în 
Moldova
Principalii actori ai tuturor iniţiativelor 
locale LEADER/Dezvoltarea locală 
condusă de comunităţi (DLCC) sunt 
așa-numitele Grupuri de Acţiune Locală 
(GAL), formate, de jos în sus, de partenerii 
locali. GAL-urile sunt responsabile de 
guvernarea locală pentru dezvoltare și 
reprezintă autoritățile locale, companiile și 
societatea civilă. GAL-urile decid cu privire 
la delimitarea teritorială a activităților 
lor, stabilirea parteneriatelor formale, 
pregătirea și convenirea asupra strategiilor 
de dezvoltare rurală locală integrată, 
identificarea și implementarea acțiunilor 
de dezvoltare locală. 

Inițiativa SARD LEADER susține crearea, 
funcționarea și managementul GAL-urilor 
create din actori locali în regiunile țintă 
și raioanele din vecinătate. Programul 
ajută la dezvoltarea tuturor resurselor 
umane necesare, oferă asistența tehnică, 
abordează aspectele legale, cele de 
cofinanțare și guvernare. 

La nivel național, SARD LEADER 
contribuie la procesul prin care Ministerul 
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 
Mediului (MADRM) elaborează Programul 
LEADER național pentru dezvoltarea 
rurală în Moldova. SARD LEADER mai 
este și un model pentru organizațiile 
neguvernamentale naționale (ONG-uri) ce 
pilotează LEADER/DLCC în toată țară. 

SARD este un participant activ și unul 
din inițiatorii activității “Comitetului 
de Coordonare LEADER”, sub auspiciul 
MADRM. Produsele de cunoștințe 
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Descrierea Programului 
SARD LEADER
Fiind finanțat de Uniunea Europeană 
(6,5 milioane EUR) și implementat de 
Programul Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare (PNUD), Programul 
„Susținerea agriculturii și dezvoltării 
rurale în UTA Găgăuzia și raionul 
Taraclia” (SARD) intenționează 
să intensifice pe parcursul anilor 
2016–2018 cooperarea între 
autoritățile centrale și cele locale, 
cât și între organizațiile regionale 
din UTA Găgăuzia și raionul 
Taraclia, pentru a moderniza 
capacitățile administrațiilor publice 
locale și intensifica dezvoltarea 
socio-economică a regiunii și 
Republicii Moldova. Implementarea 
programului LEADER (acronim din 
limba franceza ce semnifică Legături 
între acțiuni pentru dezvoltarea 
economiei rurale) și și a abordării 
pentru Dezvoltarea locală condusă 
de comunităţi (CLLD) este o 
măsură inovativă și transversală a 
programului.

LEADER este o inițiativă UE, 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. 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 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. 

privind pilotarea programului LEADER 
și îndrumările metodologice pentru 
adaptarea abordării LEADER/DLCC au 
fost pregătite și partajate cu toți actorii 
naționali și regionali. A fost realizat 
și un studiu pentru a identifica cea 
mai potrivită formă juridică pentru 
GAL-urile din Moldova, care a fost 
finalizat și partajat cu autoritățile 
relevante. Angajații relevanți din cadrul 
MADRM, Agenției pentru Intervenții și 
Plăți în Agricultură (AIPA) și Agențiilor 
de Dezvoltare Regională au beneficiat 
de instruiri certificate privind metoda 
LEADER și lecțiile însușite în cadrul SARD. 

GAL-urile SARD 
au marcat o etapă 
importantă în 
noiembrie 2017
În noiembrie 2017, membrii ai opt GAL-uri, 
create de actorii locali cu asistența 
SARD, au semnat acorduri formale de 
parteneriat, care reprezintă baza activității 
lor comune.

Cele opt GAL-uri SARD, create în baza 
abordării de jos în sus, reprezintă 
parteneriate încheiate între autoritățile 
rurale locale, unitățile economice și 
societatea civilă. Înainte de semnarea 
oficială a ‘Acordului de Parteneriat GAL’, 
dânșii au identificat împreună problemele 
și valorile satelor cooperante, au creat 
o strategie participativă și au decis să 
acționeze întru atingerea unui viitor 
prosper. Este pentru prima dată când 
comunitățile rurale locale au utilizat 
metoda LEADER/DLCC în Moldova. 
Teritoriile celor opt GAL-uri acoperă 44 de 
comunități rurale în UTA Găgăuzia, raionul 
Taraclia și comunitățile locale vecine. O 
hartă a GAL-urilor SARD este oferită în 
primul prospect SARD LEADER.

Din momentul semnării acordurilor de 
parteneriat, GAL-urile abilitate au jucat un 
rol de lider în implementarea strategiei 
de dezvoltare rurală locală pregătite de 
GAL, asigurând durabilitatea intervențiilor 
PNUD finanțate de UE pe termen lung. 
Întregul proces este edificat în baza 
abordării DLCC. 

Au fost create echipele de management 
GAL și oficiile GAL. Adițional, la începutul 
anului 2018 a fost inițiată elaborarea, 
prezentarea și implementarea proiectelor 
locale, finanțate de UE prin SARD și alte 
canale. 

“Abordarea LEADER poate 
aduce schimbări considerabile 
în viața de zi cu zi a oamenilor 
din zonele rurale, prin sprijinirea 
inițiativelor inovatoare de 
dezvoltare a localităților” – a 
declarat Iva Stamenova, 
manageră de proiecte din cadrul 
Delegației Uniunii Europene în 
Republica Moldova, în timpul 
evenimentului dedicat semnării 
Acordurilor de parteneriat.

INIȚIATIVA SARD LEADER 
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Contribuția SARD 
la schimbările de la 
nivelul local 
Inițiativa SARD LEADER/DLCC este 
o adaptare a Principiilor Europene 
LEADER în Moldova, care incorporează și 
abordarea de îndrumare a comunității. 
Valorile ce stau la baza metodologiei 
SARD LEADER se edifică pe resursele 
locale și participare, abilitând potențialii 
“agenți ai schimbărilor” locali și generând 
procese de dezvoltare și proiecte 
inovative conduse de comunitate. 
Această inovație ajută comunitățile să (re)
descopere valorile locale uitate sau cele 
mai puțin recunoscute, astfel fertilizând 
tradiția cu noi tehnologii și cunoștințe. 

Implementarea metodei de “coaching 
a comunității” face ca instrumentele 
LEADER/DLCC să fie mai potrivite pentru 
dezvoltarea inclusivă în zonele țintă. 
Adaptarea de către SARD a principiilor 
UE LEADER/DLCC de asemenea ține cont 
de cadrul cultural și legal specific din 
Moldova și regiunile pilot țintă. Abordările 
speciale de implementare, îndrumarea 
comunităților și considerarea la maximum 
a aspectelor culturale contribuie la 
evitarea riscului de utilizare a LEADER/
DLCC ca o simplă măsură a unui program 
tehnic în Moldova. 

Toți pot face ceva pentru a schimba 
propria lor viață și procesul dat este mai 
eficient și durabil, dacă potențialii agenți 
ai schimbărilor din orice comunitate sunt 
fortificați și abilitați pentru a fi capabili 
să identifice utilizând “cultura  co-urilor” – 
cooperare, co-creare, liderism comunitar, 
colaborarea businessului și îngrijirea de 
element comune. Prin intermediul SARD 
LEADER/DLCC, intervențiile de îndrumare 
a comunității au fost utilizate pentru a 
avânta spiritul schimbării în comunitățile 
locale - țintă și pentru a încuraja acele 
comunități de a fi active în implementarea 
programelor de dezvoltare curente și celor 
pe viitor.
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Olga Garceva, un membru activ al 
GAL și managerul GAL “Eco Bugeac”, 
a oferit comentarii privind metoda 
implementată: “Avantajul nostru 
rezidă în faptul că noi beneficiem 
nu doar de granturile sub egida 
Programului SARD, dar de asemenea 
și de îndrumare și asistență tehnică 
la fiecare etapă, cât și de vizite de 
studii. Inițiativa LEADER ne-a ajutat 
să identificăm problemele locale, să 
găsim cele mai bune soluții pentru 
soluționarea acestora, și să valorificăm 
potențialul și resursele locale – exact 
cum am văzut și în cadrul vizitei de 
studiu în Italia. Trebuie să învățăm și să 
implementăm lucruri noi!” 

INIȚIATIVA SARD LEADER 
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Rezultate tangibile

78 de proiecte locale mici vor fi 
realizate în acest an în UTA Găgăuzia, 

Taraclia și comunitățile din vecinătate 
în cadrul inițiativei SARD LEADER/DLCC. 
Un festival regional al covoarelor locale, 
o întreprindere pentru producerea 

condimentelor și plantelor medicinale, 
cultivarea căpșunelor în sere, construcția 
unei piețe rurale, echiparea unor terenuri 
de joacă și crearea unei pensiuni turistice 
cu specific național – sunt doar câteva din 
proiectele pe care cele opt GAL-uri SARD 
au decis să le implementeze.

Aceste 78 de proiecte locale promovează 
dezvoltarea socio-economică și de mediu 

și au fost selectate sub egida concursului 
de granturi anunțat la nivel local. Pentru 
a le implementa, fiecare GAL beneficiară 
de asistența UE prin intermediul SARD în 
sumă de circa 25.000 EUR. Fiecare GAL 
contribuie cu o cotă adițională de 20% la 
acest buget – fie în numerar fie în natură. 
Este un grant relativ mic pentru realizarea 
proiectelor mici selectate de GAL-uri și 
pentru a implementa procesul de “învățare 
prin practică”. Acest proces de învățare 
prin practică este crucial din perspectiva 
pe viitor, deoarece majoritatea membrilor 
GAL n-au parte de experiență în ceea ce 
privește planificarea și implementarea 
proiectelor.

GAL-urile sunt forța 
motrice  

Ca și în cazul tuturor programelor 
UE LEADER/DLCC, proiectele locale 

finanțate de SARD sunt selectate de 
înseși comunitățile GAL-urilor, în baza 
strategiei lor și criteriilor generale oferite 
de Programul SARD. 
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După semnarea Acordurilor de 
Parteneriat în noiembrie 2017, fiecare 
Consiliu GAL, care reprezintă adunarea 
membrilor, a aprobat documentele 
strategice participative, a ales organele 
de decizie și cele responsabile, și a decis 
privind planurile de implementare 
pentru primul an. În cadrul primelor 
ședințe ale Consiliului GAL, fiecare 
consiliu de asemenea a decis privind 

localizarea oficiului GAL și a nominalizat 
doi manageri GAL. Crearea oficiilor 
de administrare și a echipelor din doi 
membri, care funcționează ca o mică 
agenție de dezvoltare rurală locală 
reprezintă primul pas în instituționalizarea 
GAL-urilor. 

În baza suportului SARD, fiecare GAL și-a 
anunțat propriile apeluri de propuneri 

locale în rândul partenerilor locali, 
inclusiv persoanele private, companiile 
locale, societatea civilă și organizațiile 
publice, care au fost invitate să-și prezinte 
propunerile. Propunerile prezentate au 
fost evaluate din perspectiva: relevanței în 
legătură cu principiile de dezvoltare locală 
ale GAL-ului vizat, rezultatelor scontate 
și impactului proiectului, fezabilității, 
caracterului inclusiv și durabilității. 

INIȚIATIVA SARD LEADER 
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Obiectivul solicitărilor de propuneri locale 
ale GAL a fost cel de a crea oportunitatea 
pentru ca actorii de dezvoltare locală 
să prezinte proiecte de dezvoltare și 
să decidă asupra unor proiecte locale 
concrete, care vor fi susținute din grantul 
oferit de SARD pentru fiecare GAL. 

Propunerile de proiect au fost evaluate 
de Comitetele de Selectare ale GAL-urilor, 
alese de Consiliile GAL. Oficiile de 
management GAL au acționat drept 
secretariat. Recomandările Comitetului 
de Selectare au fost aprobate de Consiliul 
relevant GAL și Oficiul Programului SARD. 
Toate propunerile selectate întrunesc 
criteriile de eligibilitate și prezentare, 
conform celor expuse în apelul relevant 
de propuneri. 

În total au fost prezentate 162 de 
propuneri către cele opt GAL-uri și 78 au 
fost aprobate de cele opt Consilii GAL și 
Programul SARD pentru implementare. 
Din acestea, 23 de proiecte își propun 
drept scop să dezvolte afacerile locale, 
opt se referă la dezvoltarea turismului, 24 
de proiecte se axează pe îmbunătățirea 
serviciilor locale, iar protecția moștenirii 
culturale locale reprezintă obiectivul a 
18 proiecte și cinci proiecte se axează 
pe protecția mediului sau reabilitarea 
resurselor naturale.   

Oficiul GAL care 
urmează să fie deschis 

În februarie 2018, GAL-ul “Eco Bugeac” 
și-a deschis oficiul în satul Joltai, 

raionul Ceadâr-Lunga. La eveniment au 
participat reprezentanți ai Comitetului 
de Coordonare al Programului 
LEADER format sub auspiciul MADRM, 
reprezentanții Programului SARD, 
autoritățile publice regionale, membrii 
“Eco Bugeac” și altor GAL-uri SARD. 
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Persoanele prezente la eveniment au 
discutat despre experiența Programului 
SARD în implementarea metodei LEADER/
DLCC, beneficiile oferite de această 
metodă comunităților din Europa, cât 
și perspectivele unui Program LEADER 
național în Moldova.    

“Prioritatea noastră este cea de a 
îmbunătăți calitatea vieții cetățenilor 
noștri, utilizând energia locală, valorile 
locale și talentele persoanelor, și suntem 
bucuroși că Uniunea Europeană susține 
inițiativele locale și acordă asistență 
pentru prosperitatea satelor noastre”, 
a menționat Valentina Caichi, primarul 
satului Chiriet-Lunga, Președintele 
GAL-ului “Eco Bugeac”.

Din asistența non-rambursabilă oferită 
de UE prin SARD, suma de 5.000 USD este 
utilizată pentru managementul oficiului 
GAL. Suma restantă de 25.000 USD este 
menită pentru implementarea celor mai 
bune proiecte de dezvoltare în satele 
Avdarma, Joltai, Chiriet-Lunga, Beșghioz, 
Valea Perjei și Tvardița, care sunt membre 
ale GAL-ului “Eco Bugeac”. Persoanele, 
întreprinderile și ONG-urile din aceste 
localități sunt eligibile pentru finanțare 
nerambursabilă de până la 4.000 USD. 

Comitetul de Selectare al GAL-ului 
“Eco Bugeac”, care este compus din 
reprezentanți ai primăriilor, companiilor 
locale și societății civile, a selectat cele 
mai fezabile și relevante propuneri 
pentru finanțare în luna mai 2018. 
În cadrul unei ședințe de lucru, Irina 
Selezniova, managerul GAL-ului “Eco 
Bugeac”, a menționat: “Este decizia 
Parteneriatului Local, în baza unei strategii 
de cinci ani, de a susține acele proiecte 
care țin de îmbunătățirea atractivității 
turistice a satelor și reabilitarea spațiilor 
publice, crearea zonelor de agrement și 
promovarea stilurilor de viață sănătoasă”. 

INIȚIATIVA SARD LEADER 
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“Noi cooperăm în 
afacerile noastre 
datorită LEADER”

Datorită SARD LEADER, noi am înțeles 
care este valoarea cooperării și am 

început să cooperăm în afacerile noastre – 
menționează Dl.  Sergiu Sargheliu, un om 
de afaceri tânăr și ambițios – un adevărat 

schimbător – din Cișmichioi, localizat în 
GAL-ul Cișmeaua Sudului.  

Sergiu explică despre proiectul său, care a 
fost selectat de GAL-ul lui pentru finanțare 
din subvențiile SARD, după cum urmează: 
“Nu există vreun punct de colectare a 
laptelui pe teritoriul GAL-ului nostru, 
dar noi avem nevoie de unul. Compania 
mea, AGRO-SARIGUL SRL, activează în 
domeniul producerii brânzei și astfel avem 
nevoie constantă de lapte proaspăt. Pe 
de altă parte, producătorii de lapte de 
pe teritoriul GAL-ului de asemenea au 

nevoie de acest punct de colectare pentru 
a asigura calitatea laptelui pe care doresc 
să-l comercializeze. Deoarece laptele este 
un produs perisabil, acesta necesită răcire 
primară, cât și de condiții potrivite pentru 
sortarea produselor finite”.   

Pentru a soluționa problema, proiectul 
lui Sergiu își propune drept scop să 
achiziționeze echipament de refrigerare și 
să creeze un punct de colectare a laptelui, 
care să fie utilizat de producătorii de lapte 
din trei sate GAL, Cișmichioi, Etulia și 
Alexandru Ion Cuza. 

Școala de arte
Împletitul coșurilor
Festivalul cașcavalului
Centrul de zi pentru bătrâni
Meșteșuguri populare
Izvorul istoric
Casa de cultură
Piața locală
Cinema în aer liber
Zona de recreație – iazul Cahul
Energia regenerabilă
Producerea cașcavalului tradițional
Reabilitarea izvorului de apă
Vinărie

Școala de arte
Centru de business
Pensiune etnică
Festival
Meșteșuguri populare
Zona economică liberă
Izvorul istoric
Casa de cultură
Concursul internațional de cântec
Muzeu
Moara veche, muzeul morii vechi
Quest-ul prin beciuri vechi
Reabilitarea peșterii
Renovarea bibliotecii
Reabilitarea izvorului de apă
Confecționarea costumului național
Cantina social-culturală
Festivalul de cântec
Acedemia de tenis
Semne pentru turiști
Locuri turistice
Muzeul satului
Resurse de apă
Împletitul coșurilor
Vinărie
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Deoarece Consiliul GAL-ului Cișmeaua 
Sudului a convenit în cadrul ședinței 
consiliului de a decide asupra proiectelor 
finanțate, implementarea acestui plan 
va ajuta propria afacere a lui Sergiu, 
dar de asemenea va ajuta la stimularea 
interesului fermierilor locali să continue 
activitățile în domeniul lactatelor, datorită 
oportunității de a vinde lapte de calitate. 

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

După cum concluzionează Sergiu: 
“Astfel, noi am început să preluăm 
responsabilitatea pentru a susține 
dezvoltarea în continuare a producerii 
de brânză în satele din GAL-ul nostru. 
Planificăm să sporim pe viitor volumul și 
varietatea produselor lactate organice, 
produse la nivel local”. 

Acest proiect este unul din cele 78 de 
inițiative locale aprobate sub egida 
Programului SARD și demonstrează că 
implementarea SARD LEADER generează 
evoluții sociale și economice semnificative 
în zonele rurale – țintă.

INIȚIATIVA SARD LEADER 
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GAL ECO Bugeac 
eco.bugeac@gmail.com  
str. Lenin nr. 69, Joltai,  
ATU Găgăuzia,  
Tel/fax: 029152236 
Olga Garceva, tel: 067160977  
Irina Sezniova, tel: 079002842

GAL Găgăuz Koraflari 
gagauz.koraflari@gmail.com 
str. Lenin nr. 191,  satul Tomai, ATU Găgăuzia 
Zaharii Dolomanji, tel: 069576346 
Nicolai Chelesh, tel: 069009626

GAL Cișmeua Sudului 
cesmelesudului@gmail.com 
str. Ștefan cel Mare nr. 132,  
Alexandru Ion Cuza,  
raionul Cahul 
Emilia Biuc, tel: 060691206  
Nadejda Mocan, tel: 068238386

GAL Eco Düz Ialpugel  
eco.duz.ialpugel@gmail.com 
str. 31 August nr. 15, s. Borceag,  
raionul Cahul 
Veronica Chiriac, tel: 060692554 
Svetlana Regus, tel: 068575000

GAL Jemciujina Yuga 
jemciujina.yuga@gmail.com 
str. Pervomaiskaya nr. 132, Musaitu,  
raionul Taraclia 
Inga Ropot, tel: 078476844  
Ruslan Litiansky, tel: 069797631 
Alla Rabeja, tel: 079844351

GAL Bugeac Kilim 
kilim.bugeac@gmail.com 
str. Bolgarscaia nr. 7, Cealâc, raionul Taraclia 
Maria Angheliceva, tel: 078486031 
Elena Vasioglo, tel: 069228258

GAL Steaua Bugeac 
steauabugeac@gmail.com 
str. Viilor nr. 1,  s. Bașcalia, raionul 
Basarabeasca 
Tamara Uzun,  tel: 068714868  
Larisa Caraman, tel: 060081799 
Ion Iabanji, tel: 069592480 

GAL Dolina Rodnikov 
dolina.rodnikov@gmail.com 
str. Lenin nr. 124, Copceac,  
ATU Găgăuzia 
Aliona Calioglo, tel: 078400925  
Tatiana Cebanova, tel: 078669252

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). 

CONTACTE

This project is funded by 
the European Union

Cuprins: Expert european Marta Marczis, Programul SARD


