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Cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea 

 subvențiilor în avans pentru dezvoltarea locală 

 prin implementarea Programului LEADER 

------------------------------------------------------------ 

 

În temeiul art. 23 alin. (7) lit. d) și alin. (12) din Legea nr. 276/2016 cu 

privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 67-71, art. 93), cu 

modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Se aprobă Regulamentul privind acordarea subvențiilor în avans pentru 

dezvoltarea locală prin implementarea Programului LEADER (se anexează). 

 

2. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina 

Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. 

 

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova. 

 

 

Prim-ministru     NATALIA GAVRILIȚA 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul agriculturii 

și industriei alimentare    Viorel Gherciu  

 

 

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi 
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Aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 

 

 

 

REGULAMENT 

privind acordarea subvențiilor în avans pentru dezvoltarea locală  

prin implementarea Programului LEADER  

 

Capitolul I 

DISPOZIȚII GENERALE 
 

1. Regulamentul privind acordarea subvențiilor în avans pentru 

dezvoltarea locală prin implementarea Programului LEADER (în continuare – 

Regulament) stabilește condițiile și procedura de verificare, examinare, selectare, 

aprobare și acordare a subvențiilor, de implementare și monitorizare a 

următoarelor măsuri de sprijin financiar: 

1) măsura nr. 1. Sprijin pentru funcționarea grupurilor de acțiune locală (în 

continuare – GAL); 

2) măsura nr. 2. Susținerea implementării strategiilor de dezvoltare locală. 

 

2.  Prin alocarea mijloacelor financiare din Fondul Național de Dezvoltare 

a Agriculturii și Mediului Rural (în continuare – FNDAMR) pentru măsurile 

specificate la pct. 1, se urmărește atingerea următoarele obiective: 

1) dezvoltarea economică a teritoriului GAL-ului în baza dezvoltării 

parteneriatelor și a implementării strategiilor de dezvoltare locală; 

2) consolidarea capacităților și abilităților reprezentanților sectoarelor 

public, antreprenorial și civic din zonele rurale pentru realizarea proceselor de 

dezvoltare locală și implementarea proiectelor; 

3) îmbunătățirea condițiilor de viață și bunăstare a populației din mediul 

rural; 

4) crearea noilor oportunități durabile de câștig; 

5) menținerea și crearea locurilor de muncă; 

6) diversificarea activităților economice. 

 

3. În sensul prezentului Regulament se utilizează noțiunile definite în 

Legea nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea 

agriculturii și mediului rural, Legea nr. 50/2021 cu privire la grupurile de acțiune 

locală, precum și următoarele noțiuni: 

1) beneficiar: 

a) GAL-ul a cărui cerere de solicitare a subvenției a fost selectată și 

aprobată de către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (în continuare – 
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organ central de specialitate) pentru a fi finanțată de către Agenția de Intervenție 

și Plăți pentru Agricultură (în continuare – Agenție); 

b) solicitantul subvenției, altul decât GAL-ul, a cărui cerere a fost selectată 

de acesta și aprobată spre finanțare de către Agenție; 

2) cofinanțare – asigurare din partea solicitantului, cu excepția GAL-ului, 

a surselor proprii (costuri eligibile și neeligibile) necesare pentru realizarea 

proiectelor de dezvoltare rurală. Cofinanțarea poate fi asigurată prin: mijloace 

bănești proprii, credite bancare și împrumuturi;  

3) plan operațional – totalitatea obiectivelor, indicatorilor și costurilor 

estimative ale resurselor financiare și nonfinanciare necesare pentru 

implementarea măsurilor prevăzute în strategia de dezvoltare locală a GAL-ului, 

ce urmează a fi implementate într-o perioadă de doi ani calendaristici; 

4) solicitant: 

a) GAL-ul care depune o cerere de solicitare a subvenției din FNDAMR la 

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare; 

b) persoana juridică sau fizică care desfășoară activitate într-o localitate 

rurală din teritoriul GAL-ului sau într-o unitate administrativ-teritorială de 

nivelul întâi, inclusiv în orașele cu o populație de până la 10 000 de locuitori din 

componența GAL-ului, care depune o cerere de solicitare a subvenției conform 

măsurilor de sprijin corespunzătoare în cadrul GAL-ului; 

5) subvenție – sprijinul financiar nerambursabil și neimpozabil, acordat din 

FNDAMR pentru măsurile prevăzute în prezentul Regulament. 

   

4. În procesul de implementare a Programului LEADER se va ține cont de 

principiile acestuia, specificate în art. 7 din Legea nr. 50/2021 cu privire la 

grupurile de acțiune locală.  

 

Capitolul II 

SELECTAREA GAL-urilor 

 ȘI APROBAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE 

 LOCALĂ PENTRU FINANȚARE 

 

Secțiunea 1 

Procedura de lansare a apelului de depunere a cererilor 

 de către GAL-uri 

 

5. Apelul de depunere a cererilor pentru selectarea GAL-urilor a 

strategiilor de dezvoltare locală pentru finanțare se anunță prin ordin al organului 

central de specialitate. 

 

6. Apelul se efectuează în perioada lunilor ianuarie–martie, o dată la doi 

ani. 
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7. Perioada de depunere a cererilor în cadrul unui apel nu poate fi mai 

mică de 30 de zile și mai mare de 40 de zile. 

 

8. Ordinul privind lansarea apelului de depunere a cererilor pentru 

selectarea GAL-urilor și aprobarea strategiilor de dezvoltare locală pentru 

finanțare se publică pe paginile web oficiale ale organului central de specialitate 

și Agenției cu 10 zile înainte de data lansării apelului. 

 

Secțiunea a 2-a 

Procedura de depunere a cererilor pentru selectarea GAL-urilor 

 și aprobarea strategiilor de dezvoltare locală pentru finanțare 

 

9. Cererea de selectare a GAL-ului și aprobare a strategiei de dezvoltare 

locală pentru finanțare se depune de către directorul executiv al GAL-ului sau alt 

reprezentant legal. 

 

10. Cererea de selectare a GAL-ului și aprobare a strategiei de dezvoltare 

locală pentru finanțare, conform modelului aprobat prin ordin al organului 

central de specialitate, se depune împreună cu următoarele documente: 

1) copia strategiei de dezvoltare locală; 

2) copia planului operațional pentru care se solicită finanțare, elaborat 

pentru o perioadă de doi ani; 

3) copia procesului-verbal al ședinței adunării generale a GAL-ului, la care 

a fost aprobat planul operațional; 

4) lista membrilor GAL-ului;  

5) împuternicirea reprezentantului, după caz; 

6) declarația privind veridicitatea documentelor prezentate; 

7) certificatul privind confirmarea contului bancar; 

8) copia contractelor de muncă pentru angajații în organul executiv al 

GAL-ului. 

 

11. Documentele menționate la pct. 10 se depun fie în format electronic, 

semnate electronic și expediate la adresa electronică specificată, fie pe suport de 

hârtie, în două exemplare, șnuruite, sigilate, numerotate și cu mențiunea 

„conform originalului” aplicată pe fiecare pagină a documentelor în copie, la 

sediul organului central de specialitate.  

 

12. Cererea de selectare a GAL-ului și aprobare a strategiei de dezvoltare 

locală pentru finanțare depusă după împlinirea termenului stabilit în apel se 

respinge ca fiind tardivă. 

 

13. Organul central de specialitate verifică prezența documentelor conform 

pct. 10. 
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14. Dosarele complete se transmit, în termen de cinci zile lucrătoare, 

Comisiei de selectare și aprobare (în continuare – Comisie), în baza unui raport 

generalizator. 

 

15. Pentru dosarele incomplete, organul central de specialitate întocmește 

o notificare privind conformarea acestora cerințelor în termen de până la 10 zile, 

care se aduce la cunoștința GAL-ului prin poșta tradițională sau electronică. 

 

Secțiunea a 3-a 

Procedura de selectare a GAL-ului  

 

16.  Selectarea GAL-urilor se efectuează de către Comisie, instituită de 

către organul central de specialitate. 

 

17. Comisia este formată din șapte membri: trei reprezentanți ai organului 

central de specialitate și câte un reprezentant al Agenției, Rețelei Naționale 

LEADER, Rețelei de Dezvoltare a Comunităților Rurale, Congresului 

Autorităților Locale din Moldova. Membrii Comisiei se deleagă de către 

instituțiile și organizațiile menționate pentru o perioadă nedeterminată. În cazul 

eliberării din funcție a persoanelor delegate, acestea sunt substituite de 

persoanele nou-numite în funcțiile respective, fără emiterea actului administrativ 

al organului central de specialitate. 

 

18. Deciziile Comisiei se aprobă cu votul a 2/3 din membrii prezenți. 

 

19. Componența nominală a Comisiei, precum și regulamentul de 

funcționare a acesteia se aprobă prin ordin al organului central de specialitate. 

 

20. Selectarea GAL-urilor se efectuează prin acordarea punctajului, în 

baza criteriilor de selectare stabilite la pct. 21, conform fișei de selectare, 

aprobate prin ordin al organului central de specialitate. 

 

21. Pentru selectarea GAL-urilor se utilizează următoarele grupe de criterii 

de selectare: 

1) teritoriul și parteneriatul GAL-ului – maximum 30 de puncte: 

a) numărul unităților administrativ-teritoriale membre ale GAL-ului;  

b) numărul populației în cadrul GAL-ului;   

c) prezența tinerilor în GAL;  

d) prezența femeilor în GAL;  

e) prezența organizațiilor ce reprezintă interesele grupurilor social-

vulnerabile/minorităților etnice locale/de mediu/sectorul economic; 
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2) capacitatea GAL-ului de implementare a strategiei de dezvoltare locală 

– maximum 20 de puncte: 

a) prezența personalului angajat; 

b) experiența angajaților; 

c) cooperarea GAL-ului. 

 

22. Dacă GAL-ul a obținut mai puțin de 25 de puncte cumulativ pentru 

ambele grupe de criterii, cererea acestuia se respinge. 

 

23. Rezultatele selectării GAL-urilor se consemnează  

într-un proces-verbal. 

 

24. GAL-urile care nu au fost selectate vor depune o nouă cerere de 

selectare a GAL-ului și aprobare a strategiei de dezvoltare locală pentru finanțare 

la următorul apel. 

 

Secțiunea a 4-a 

Procedura de examinare și aprobare a strategiei de dezvoltare 

 locală pentru finanțare 

 

25. Examinarea și aprobarea strategiei de dezvoltare locală pentru 

finanțare se efectuează pentru GAL-urile selectate în conformitate cu secțiunea a 

3-a. 

 

26. Comisia examinează și aprobă strategia de dezvoltare locală pentru 

finanțare în baza următoarelor criterii: 

1) evaluarea teritoriului și a nevoilor GAL-ului; 

2) stabilirea măsurilor pentru atingerea obiectivelor; 

3) caracterul integrat al acesteia;  

4) caracterul participativ la elaborarea strategiei de dezvoltare locală;  

5) caracterul inovativ al acesteia; 

6) prezența elementelor de monitorizare și evaluare în aceasta; 

7) planul de comunicare; 

8) specificarea măsurilor de cooperare; 

9) prevederea măsurilor pentru fermierii mici;  

10) inserarea măsurilor pentru tineri, femei, grupuri social-vulnerabile;  

11) integrarea problemelor de mediu. 

 

27. Comisia, în temeiul fișei de examinare și aprobare a strategiei de 

dezvoltare locală pentru finanțare, aprobate prin ordin al organului central de 

specialitate, atribuie minimum 25 de puncte și maximum 50 de puncte. 
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28. Punctajul final al selectării GAL-urilor și aprobării strategiei de 

dezvoltare locală pentru finanțare se consideră punctajul cumulativ obținut 

conform pct. 20 și 27, care va constitui minimum 50 de puncte. 

 

29. Comisia, în conformitate cu punctajul obținut, aprobă mijloacele 

financiare pentru fiecare an calendaristic, dar nu mai mult decât a solicitat GAL-

ul în conformitate cu planul operațional, care prevede activități ce se vor 

desfășura într-o perioadă de doi ani, în următoarele proporții: 

1) pentru 50–66 de puncte – până la 2,0 mil. lei; 

2) pentru 67–83 de puncte – până la 2,5 mil. lei; 

3) pentru 84–100 de puncte – până la 3,0 mil. lei. 

 

30. Mijloacele financiare aprobate conform pct. 29 se distribuie 

proporțional pentru fiecare an calendaristic, în conformitate cu următoarele 

măsuri: 

1) măsura nr. 1. Sprijin pentru funcționarea GAL-ului – 20%; 

2) măsura nr. 2. Susținerea implementării strategiei de dezvoltare locală – 

80%. 

 

31. Comisia consemnează rezultatele într-un proces-verbal, care conține 

raportul generalizator, elaborat și semnat în termen de cinci zile lucrătoare de la 

data organizării ședinței.  

 

32. Punctajul obținut se înscrie într-un raport generalizator în ordine 

descrescătoare, al cărui model se aprobă prin ordin al organului central de 

specialitate.  

 

33. Procesele-verbale ale Comisiei servesc drept temei pentru emiterea 

deciziei privind selectarea GAL-urilor și aprobarea strategiilor de dezvoltare 

locală pentru finanțare. 

 

34. Organul central de specialitate emite decizia privind selectarea GAL-

urilor și aprobarea strategiilor de dezvoltare locală pentru finanțare și le 

transmite Agenției, însoțite de un exemplar al dosarului pe suport de hârtie sau în 

format electronic. 

 

35. Lista GAL-urilor selectate și a strategiilor de dezvoltare locală 

aprobate pentru finanțare se publică pe pagina web oficială a organului central de 

specialitate, cu indicarea concretă a subvențiilor pentru finanțare pentru fiecare 

an calendaristic. 

 

36. Decizia organului central de specialitate își produce efectul pentru o 

perioadă de doi ani calendaristici consecutivi. 
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37. Decizia organului central de specialitate se consideră act administrativ 

și poate fi contestată în condițiile stabilite în Codul administrativ al Republicii 

Moldova nr. 116/2018. 

 

 

Capitolul III 

CONDIȚII DE ACORDARE A SPRIJINULUI FINANCIAR  

PENTRU MĂSURA NR. 1. SPRIJIN PENTRU FUNCȚIONAREA  

GAL-urilor 

38. În temeiul deciziei organului central de specialitate privind selectarea 

GAL-urilor și aprobarea strategiilor de dezvoltare locală pentru finanțare, 

Agenția, în termen de până la 10 zile de la data recepționării deciziei, prezintă 

Trezoreriei Teritoriale Chișinău documentele de plată. 

 

39. Costurile eligibile pentru măsura nr. 1 sunt: 

1) salariile angajaților, contribuțiile de asigurări sociale; 

2) serviciile în domeniul: IT, auditor, consultanță juridică, instruire, 

servicii de curățenie, transport; 

3) închirierea oficiului GAL-ului, inclusiv reparațiile curente sau capitale 

și întreținerea altor spații pentru desfășurarea evenimentelor/instruirilor;  

4) serviciile comunale;  

5) cheltuielile pentru energia electrică și gazele naturale; 

6) echipamentul de birou strict legat de implementarea strategiei de 

dezvoltare locală: mobilă pentru oficiu, calculatoare și accesorii, imprimante, 

scanere, aparate de telefon;  

7) birotica, consumabilele de birou;  

8) serviciile de publicitate și/sau tipografice;  

9) serviciile poștale, telefonie și internet; 

10) cheltuielile de deplasare; 

11) cheltuielile legate de participarea la expoziții/târguri/evenimente 

agricole și nonagricole. 

 

40. Mijloacele financiare pentru măsura nr. 1 se acordă, în proporție de 

100% din costurile aprobate, conform pct. 30 subpct. 1), în trei tranșe pentru doi 

ani consecutivi: 

1) prima tranșă – în mărime de 50% din valoarea mijloacelor financiare 

aprobate, se acordă în avans; 

2) a doua tranșă – în mărime de 30% din valoarea mijloacelor financiare 

aprobate, se acordă în baza solicitării de mijloace financiare, cu anexarea 

documentelor confirmative privind utilizarea mijloacelor financiare acordate în 

prima tranșă. Cererea pentru a doua tranșă se depune doar în cazul în care în 
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contul bancar al GAL-ului rămân mai puțin de 5% din suma acordată în prima 

tranșă; 

3) a treia tranșă – în mărime de 20% din valoarea mijloacelor financiare 

aprobate, se acordă în baza solicitării de mijloace financiare, cu anexarea 

documentelor confirmative privind utilizarea mijloacelor financiare acordate în 

tranșa a doua. 

 

41. Până la data de 10 ianuarie și 10 iulie a perioadei următoare de 

raportare, GAL-ul prezintă Agenției, în format electronic sau pe suport de hârtie, 

raportul privind utilizarea mijloacelor financiare acordate și documentele 

confirmative a cheltuielilor, după caz: 

1) copia documentelor aferente procesului de achiziție; 

2) copia contractelor privind achiziționarea bunurilor, serviciilor sau a 

lucrărilor; 

3) copia contractelor de locațiune, după caz, a contractelor de comodat; 

4) copia actelor de predare-primire a serviciului, cu specificarea denumirii 

serviciului, cantității/numărului, prețului unitar, perioadei, a devizului de 

cheltuieli; 

5) copia facturilor fiscale privind livrarea bunurilor, serviciilor sau a 

lucrărilor; 

6) copia ordinelor de plată pentru bunurile, serviciile sau lucrările livrate; 

7) copia contractelor individuale de muncă cu angajații GAL-ului, inclusiv 

a acordurilor adiționale la acestea, după caz; 

8) copia contractelor de prestări servicii; 

9) copia fișelor de post ale funcțiilor angajaților GAL-ului; 

10)  copia borderoului de calcul al salariilor și a tabelelor de pontaj; 

11) rapoartele narative și financiare; 

12) procesele-verbale ale ședințelor GAL-ului, inclusiv agendele și listele 

de participanți; 

13) extrasele bancare; 

14)  ordinele și deciziile interne;  

15)  biletele de călătorie/chitanțele pentru cazare.  

 

Capitolul IV 

CONDIȚII DE ACORDARE A SPRIJINULUI FINANCIAR 

PENTRU MĂSURA NR. 2. SUSȚINEREA IMPLEMENTĂRII 

STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

Secțiunea 1 

Anunțarea apelului de depunere a cererilor de finanțare 

 a proiectului în cadrul GAL-ului 

42. În termen de până la 45 de zile lucrătoare de la data notificării deciziei 

organului central de specialitate privind selectarea GAL-urilor și aprobarea 

strategiilor de dezvoltare locală pentru finanțare, GAL-ul lansează apelul de 
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depunere a cererilor de finanțare a proiectelor și desfășoară procedura de 

recepționare, evaluare și selectare a cererilor de la persoanele fizice sau juridice 

din teritoriul GAL-ului conform regulamentelor privind organizarea și 

desfășurarea concursurilor de selectare a proiectelor și ghidului GAL-ului pentru 

implementarea strategiilor de dezvoltare locală, aprobat prin ordin al organului 

central de specialitate.  

 

43. Depunerea cererilor de finanțare a proiectelor are loc în cadrul 

apelurilor anunțate de către GAL, conform măsurilor descrise în strategia de 

dezvoltare locală.  

 

44. Apelul de depunere a cererilor de finanțare a proiectelor include: 

măsurile din strategia de dezvoltare locală, potențialii solicitanți, procedura de 

aplicare și documentele necesare, procedura de evaluare a acestora, inclusiv 

criteriile de evaluare, perioada apelului și condițiile de contractare și finanțare, 

data-limită de depunere (inclusiv ora), adresa unde se vor depune, după caz, 

adresa electronică și datele de contact pentru obținerea de informații 

suplimentare. 

 

45. Perioada apelului de depunere a cererilor de finanțare a proiectelor nu 

poate fi mai mică de 20 de zile și mai mare de 30 de zile.  

 

46. Apelul se efectuează cel puțin o dată pe an, în limitele mijloacelor 

financiare aprobate anual per GAL. Agenția este înștiințată cu privire la lansarea 

apelului. 

 

47. Apelul de depunere a cererilor de finanțare a proiectelor se comunică 

prin intermediul campaniilor de informare, se publică pe pagina web oficială a 

GAL-ului și/sau pe pagina acestuia de pe rețelele de socializare, pe paginile web 

oficiale ale primăriilor și partenerilor locali, se plasează pe suport de hârtie pe 

panourile informative de pe lângă organizațiile și instituțiile publice din teritoriul 

GAL-ului.  

 

 

 

Secțiunea a 2-a 

Domeniile de acțiune și condițiile de finanțare 

 

48. În conformitate cu măsurile prevăzute în strategia de dezvoltare locală, 

se finanțează următoarele domenii de acțiuni:  

1) diversificarea economiei rurale, înființarea și dezvoltarea 

întreprinderilor/afacerilor noi și crearea locurilor de muncă; 

2) achiziționarea echipamentelor și utilajelor; 



12 

 

Y:\004\ANUL 2022\HOTĂRÂRI\9946\redactat_9946-ro.docx 

3) construcția/renovarea/extinderea/modernizarea spațiilor și clădirilor de 

importanță economică, socială, istorică și culturală; 

4) construcția/renovarea/extinderea/modernizarea și dezvoltarea 

infrastructurii economice în zonele rurale; 

5) stabilirea/renovarea/extinderea/modernizarea serviciilor publice locale; 

6) menținerea și dezvoltarea patrimoniului cultural și natural local; 

7) crearea și dezvoltarea artizanatului/meșteșugăritului popular;  

8) dezvoltarea turismului rural; 

9) protecția mediului ambiant și a biodiversității; 

10) crearea, dezvoltarea și consolidarea serviciilor sociale. 

 

49. Proiectul investițional nu constituie obiect de finanțare nerambursabilă 

în cadrul altor programe finanțate din bugetul de stat sau din sursele partenerilor 

de dezvoltare.  

 

50. Subvențiile în avans se acordă beneficiarului de către Agenție, în baza 

unui contract de acordare a subvenției. 

 

51. Subvenția în avans se transferă în contul trezorerial pentru sectorul 

public și în contul bancar pentru sectorul civic și antreprenorial la momentul 

semnării contractului de acordare a subvenției în avans.  

 

52. Se interzice utilizarea subvenției de către solicitant pentru alte bunuri, 

lucrări sau servicii decât cele acceptate în cadrul proiectului investițional, 

inclusiv efectuarea lucrărilor, până la semnarea contractului de finanțare cu 

Agenția. 

 

53. Subvenția în avans se acordă sectoarelor public, antreprenorial și civic, 

în următoarele proporții: 

1) pentru sectorul public – până la 80%  din valoarea costurilor eligibile; 

2) pentru sectorul antreprenorial – până la 60% din valoarea costurilor 

eligibile; 

3) pentru sectorul civic – până la 85% din valoarea costurilor eligibile. 

 

54. Perioada de implementare a unui proiect investițional nu va depăși 

12 luni de la data semnării contractului de acordare a subvenției. 

 

55. Mijloacele financiare acordate conform pct. 53 nu pot depăși 

următoarele cuantumuri: 

1) până la 200 000 de lei – pentru un proiect investițional individual; 

2) până la 300 000 de lei – pentru un proiect investițional efectuat prin 

asocierea a doi și a mai mulți solicitanți. 
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56. Pentru proiectele investiționale efectuate prin asociere, se prezintă 

contractul de societate civilă. Contractul conține, în mod obligatoriu, prevederi 

referitoare la beneficiarul direct al subvenției. 

 

57. În cadrul unui apel, solicitantul subvenției poate fi beneficiar doar a 

unui singur proiect, indiferent dacă acesta se va implementa individual sau prin 

asociere. 

 

Secțiunea a 3-a 

Depunerea cererii de finanțare a proiectului 

 în cadrul GAL-ului 

 

58. Cererea de finanțare a proiectului și documentele aferente domeniilor 

de acțiune pentru care se planifică a fi efectuată investiția se depun în formă 

electronică la adresa electronică sau pe suport de hârtie la sediul GAL-ului de 

către solicitant.  

 

59. Cererea de finanțare a proiectului se înregistrează de către 

reprezentantul GAL-ului în Registrul cererilor de finanțare a proiectelor, ținut de 

acesta.  

 

60. Pentru fiecare cerere de finanțare a proiectului depusă, reprezentantul 

GAL-ului remite un mesaj privind confirmarea recepționării și înregistrării 

acesteia, prin care se comunică numărul de înregistrare. 

 

61. Cererea de finanțare a proiectului, în funcție de domeniile de acțiune, 

este însoțită de următoarele documente obligatorii: 

1) copia extrasului din Registrul persoanelor juridice, iar în cazul 

gospodăriilor țărănești (de fermieri), copia certificatului de înregistrare, cu 

anexarea declarației de constituire; 

2) declarația pe proprie răspundere privind veridicitatea informațiilor și a 

documentelor prezentate, inclusiv angajamentul de a nu înstrăina/transmite în 

folosință sub nicio formă investiția supusă subvenționării, de utilizare a acesteia 

conform destinației; 

3) certificatul privind lipsa restanțelor la achitarea impozitelor și taxelor 

față de bugetul public național la momentul depunerii cererii;  

4) copia deciziei consiliului local (pentru sectorul public) privind: 

a) aprobarea proiectului investițional; 

b) dovada capacității de cofinanțare în proporție de cel puțin 20% din 

valoarea proiectului investițional pentru sectorul public; 

c) împuternicirea persoanei pentru a depune cererea de proiect 

investițional, cu dreptul de a semna contractul de acordare a subvenției în avans 

și alte acte administrative; 
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5) cel puțin trei oferte pentru utilajul, echipamentul, serviciul, materialul 

de construcții ce urmează a fi achiziționate în cadrul proiectului investițional; 

6) copia actelor ce atestă dreptul de proprietate/posesie a bunurilor imobile 

pentru care se efectuează investiția; 

7) în cazul bunurilor proprietate privată, acestea nu trebuie să fie grevate, 

cu excepția cazului în care datoria reprezintă un împrumut destinat exclusiv 

finanțării investiției; 

8) copia contractului de societate civilă – pentru proiectele investiționale 

efectuate prin asociere; 

9) documente relevante domeniului de acțiune pentru care se planifică a fi 

efectuată investiția.   

 

62. La încheierea apelului de depunere a cererilor de finanțare a 

proiectelor, GAL-ul, în termen de trei zile lucrătoare, publică lista cererilor 

depuse pe pagina web oficială a GAL-ului, pe paginile rețelelor de socializare și 

se afișează la oficiul GAL-ului. 

 

63. GAL-ul verifică conformitatea cererilor de finanțare a proiectelor 

potrivit fișei de conformitate.  

 

64. Rezultatele obținute în urma verificării conformității se consemnează 

într-un proces-verbal, cu indicarea calificativului „conform” sau „neconform”. 

 

65. Pentru cererile de finanțare a proiectelor neconforme, GAL-ul 

întocmește o notificare privind conformarea acestora cerințelor în termen de până 

la cinci zile, care se aduce la cunoștința solicitantului prin poșta tradițională sau 

electronică. 

 

66. Modelele cererii, declarației pe propria răspundere, Registrului de 

înregistrare a cererilor, fișei de conformitate și notificării se aprobă prin ordin al 

organului central de specialitate. 

 

67. În cazul în care neconformitățile cererii de finanțare a proiectului nu au 

fost înlăturate, solicitantul poate depune o nouă cerere în cadrul următorului apel.  

 

Secțiunea a 4-a 

Examinarea și selectarea cererilor de finanțare a proiectelor 

 de către Comitetul de selectare a GAL-ului 

 

68. Examinarea și selectarea cererilor de finanțare a proiectelor conforme 

în cadrul GAL-ului se efectuează de către Comitetul de selectare a GAL-ului (în 

continuare – Comitet), organ colegial constituit conform art. 27 din Legea nr. 

50/2021 cu privire la grupurile de acțiune locală.  
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69. Comitetul selectează cererile de finanțare a proiectelor în baza 

criteriilor stabilite în fișa de evaluare, conform modelului aprobat prin ordin al 

organului central de specialitate. 

 

70. Criteriile generale se aplică de către toate GAL-urile la evaluarea 

cererilor de finanțare a proiectelor. GAL-urile pot stabili criterii speciale în 

procesul de evaluare a cererilor, ținând cont de specificul GAL-ului, în 

conformitate cu regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursurilor 

de selectare a proiectelor.  

 

71. Examinarea și selectarea cererilor de finanțare a proiectelor se 

efectuează conform următoarelor criterii generale: 

1) crearea locurilor de muncă; 

2) crearea întreprinderilor – pentru proiecte de dezvoltare economică; 

3) numărul beneficiarilor în urma implementării proiectului; 

4) promovarea soluțiilor inovative; 

5) crearea oportunităților pentru anumite grupuri sociale: tineri, femei, 

persoane social-vulnerabile, minorități etnice, persoane în etate; 

6) promovarea soluțiilor pentru protecția mediului; 

7) contribuirea la atingerea indicatorilor setați pe măsura de referință din 

strategia de dezvoltare locală și obiectivul specific pentru care contribuie măsura 

respectivă. 

 

72. În cazul proiectelor cu același punctaj, prioritate au proiectele ce 

acumulează un punctaj mai mare la următoarele criterii: 

1) crearea locurilor de muncă; 

2) crearea întreprinderilor – pentru proiecte de dezvoltare economică; 

3) numărul mai mare al beneficiarilor în urma implementării proiectului. 

 

73. Comitetul ia deciziile cu majoritatea absolută de voturi. 

 

74. Comitetul consemnează rezultatele evaluării proiectelor într-un proces-

verbal, elaborat și semnat în termen de trei zile lucrătoare de la data finalizării 

procesului de evaluare și selectare, și le prezintă adunării generale a GAL-ului 

pentru aprobare.  

 

75.  În procesul-verbal se consemnează date privind aprobarea proiectelor 

și se indică, în ordine descrescătoare, punctajul obținut: 

1) denumirea solicitantului; 

2) localitatea; 

3) numărul de înregistrare al cererii de finanțare a proiectului; 

4) punctajul obținut; 
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5) sectorul (public/antreprenorial/civic); 

6) destinația proiectului; 

7) costul total al proiectului investițional; 

8) valoarea mijloacelor financiare solicitate; 

9) valoarea mijloacelor financiare aprobate. 

 

76. Procesul-verbal de selectare a proiectelor, aprobat de către adunarea 

generală a GAL-ului, însoțit de raportul privind organizarea și desfășurarea 

concursurilor de selectare a cererilor de finanțare a proiectelor în cadrul GAL-

ului (conform modelului aprobat prin ordin al organului central de specialitate), 

în baza cererii de finanțare pentru proiectele locale (conform modelului aprobat 

prin ordin al organului central de specialitate), se depune la Agenție pentru 

examinare și aprobare finală.   

 

77. Lista proiectelor selectate și lista proiectelor respinse se publică pe 

pagina web oficială a GAL-ului și/sau pe pagina GAL-ului de pe rețelele de 

socializare, pe paginile web oficiale ale primăriilor și partenerilor locali. 

 

78. Cererile de finanțare a proiectelor recepționate în cadrul apelului și 

nefinanțate din lipsa mijloacelor financiare pot participa la concursul organizat în 

următorul apel. 

 

79. Deciziile adunării generale pot fi contestate în condițiile stabilite în 

legislație. 

 

80. Cererile de contestare depuse împotriva deciziilor adunării generale 

suspendă procedura de aprobare finală a cererilor de finanțare a proiectelor. 

 

 

Secțiunea a 5-a 

Examinarea și aprobarea finală a cererilor de către Agenție 

81. Examinarea și aprobarea finală a cererilor de finanțare a proiectelor, 

prezentate conform pct. 76, se efectuează de către Agenție. 

 

82. Agenția, în baza raportului privind organizarea și desfășurarea 

concursurilor de selectare a cererilor de finanțare a proiectelor în cadrul GAL-

ului, verifică respectarea de către GAL a procesului de organizare și desfășurare 

a concursurilor de selectare a cererilor și transparența în procesul de luare a 

deciziilor.   

 

83. Aprobarea finală a cererii de finanțare a proiectului se efectuează de 

către Agenție în baza fișei de examinare și aprobare finală, conform modelului 

aprobat prin ordin al organului central de specialitate.  
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84. Investițiile efectuate de către solicitanții de subvenții până la aprobarea 

cererii de finanțare a proiectului de către Agenție se consideră neeligibile. 

 

85. Agenția notifică solicitantul privind aprobarea sau respingerea cererii 

de finanțare a proiectului în termen de până la 10 zile lucrătoare de la data 

aprobării finale a acesteia. 

 

86. Decizia Agenției poate fi contestată în condițiile stabilite în Codul 

administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018.  

 

Secțiunea a 6-a 

Condițiile de finanțare în avans    

 

87. Pentru semnarea contractului de acordare a subvenției în avans, 

beneficiarii de subvenții prezintă documente confirmative privind capacitatea de 

cofinanțare în termen de 10 zile de la data recepționării notificării. 

 

88. Pentru sectorul public drept documente confirmative a capacității de 

cofinanțare este decizia consiliului local privind disponibilitatea mijloacelor 

financiare din bugetul local pentru implementarea proiectului investițional, 

împrumuturi, cofinanțare privată, iar pentru sectorul civic și antreprenorial 

capacitatea de cofinanțare se demonstrează prin deținerea mijloacelor financiare 

în contul bancar. 

 

89. Confirmarea capacității de cofinanțare servește drept temei pentru 

semnarea contractului de acordare a subvenției în avans.  

 

90. Subvenția în avans pentru sectorul public se acordă în două tranșe și se 

efectuează în modul următor: 

1) I tranșă – în mărime de 80% din valoarea subvenției aprobate de 

Agenție, este acordată beneficiarului în baza cererii de debursare, după semnarea 

contractului de acordare a subvenției în avans cu Agenția. Această plată se 

efectuează după prezentarea documentelor confirmative privind deschiderea 

contului trezorerial și transferarea mijloacelor financiare, contribuție proprie, în 

proporție de cel puțin 20% din valoarea proiectului investițional. 

2)  a II-a tranșă – în mărime de 20% din valoarea subvenției aprobate de 

Agenție, este oferită beneficiarului în baza cererii de debursare. Temei pentru 

debursare constituie confirmarea cheltuielilor în valoare de 80% din valoarea 

proiectului investițional, însoțite de următoarele documente financiare:  

a) documentele primare: copiile facturilor fiscale/declarațiilor vamale și 

invoice-urilor; 

b) ordinele de plată; 
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c) devizul de cheltuieli al lucrărilor efectuate; 

d)  actul de verificare pe teren al Agenției, în care se confirmă cheltuielile 

suportate de către beneficiar și stadiul operațional al proiectului.  

 

91. Beneficiarul de subvenții este obligat ca, în termen de 20 de zile de la 

data finalizării proiectului, să prezinte Agenției documentația financiară: 

documentele primare contabile (copiile facturilor/declarațiilor vamale și invoice-

urilor); ordinele de plată; devizul de cheltuieli al lucrărilor efectuate; copia 

procesului-verbal de recepție la finalizarea lucrărilor și a procesului-verbal de 

recepție finală,  însoțite de acordul de mediu sau de avizul expertizei ecologice 

de stat, după caz, eliberat în modul stabilit; documentația de proiect și devizul de 

cheltuieli. 

 

92. Subvenția în avans pentru sectorul civic se acordă în două tranșe și se 

efectuează în modul următor: 

1) I tranșă – în mărime de 80% din valoarea subvenției aprobate de către 

Agenție, este acordată beneficiarului în baza cererii de debursare, după semnarea 

contractului de acordare a subvenției în avans cu Agenția. Această plată se 

efectuează după prezentarea documentelor confirmative privind deschiderea 

contului bancar și transferarea mijloacelor financiare, contribuție proprie, în 

proporție de cel puțin 15% din valoarea proiectului investițional; 

2) a II-a tranșă – în mărime de 20% din valoarea subvenției aprobate de 

Agenție, este oferită beneficiarului în baza cererii de debursare. Temei pentru 

debursare constituie confirmarea efectuării investiției, însoțite de următoarele 

documente:  

a) copia deciziei Consiliului local privind permiterea implementării 

proiectului investițional pe teritoriul localității; 

b) documentele primare: copiile facturilor fiscale/declarațiilor vamale și 

invoice-urilor; 

c) copia de pe contractual de vânzare-cumpărare a utilajului, a 

echipamentului, a serviciilor, după caz; 

d) ordinele de plată care confirmă achitarea integrală a bunului/serviciilor 

achiziționate; 

e) actul de dare în exploatare și/sau punere în funcțiune a 

utilajului/echipamentului achiziționat. 

 

93. Subvenția în avans pentru sectorul antreprenorial se acordă în două 

tranșe și se efectuează în modul următor: 

1) I tranșă – în mărime de 70% din valoarea subvenției aprobate de către 

Agenție, este acordată beneficiarului în baza cererii de debursare, după semnarea 

contractului de acordare a subvenției în avans cu Agenția. Această plată se 

efectuează după prezentarea documentelor confirmative privind deschiderea 
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contului bancar și transferarea mijloacelor financiare, contribuție proprie, în 

proporție de cel puțin 40% din valoarea proiectului investițional; 

2) a II-a tranșă – în mărime de 30% din valoarea subvenției aprobate de 

către Agenție, este oferită beneficiarului în baza cererii de debursare. Temei 

pentru debursare constituie confirmarea efectuării investiției, însoțite de 

următoarele documente:  

a) documentele primare: copiile facturilor fiscale/declarațiilor vamale și 

invoice-urilor;  

b) copia contractualului de vânzare-cumpărare a utilajului, a 

echipamentului, a serviciilor, după caz; 

c) ordinele de plată care confirmă achitarea integrală a bunului/serviciilor 

achiziționate; 

d) actul de dare în exploatare și/sau punere în funcțiune a utilajului 

achiziționat; 

e) solicitantul este deținător legal al bunurilor imobile (terenuri/spații) în 

care sau pe care se realizează investiția. Pentru bunurile imobile deținute în 

folosință/comodat, termenul va fi de cel puțin trei ani, calculat începând cu anul 

efectuării investiției; 

f) în cazul proprietăților private deținute, acestea trebuie să fie lipsite de 

orice obligații sau garanții financiare față de stat sau terți, cu excepția cazului în 

care datoria reprezintă un împrumut destinat exclusiv finanțării investiției; 

g) dovada înregistrării specialităților tradiționale. 

 

94. În cazul în care, în urma achizițiilor, suma investițiilor este mai mică 

decât cea estimată la data încheierii contractului de acordare a subvenției în 

avans, tranșa finală constituie diferența dintre suma totală a subvenției și tranșa 

achitată anterior. 

 

95. Beneficiarii de subvenții își asumă angajamentul să utilizeze subvenția 

doar în scopul implementării proiectului investițional și să nu înstrăineze sau să 

distrugă obiectul investiției pentru o perioadă de cel puțin trei ani. 

 

Capitolul V 

PROCEDURA DE VERIFICARE ȘI MONITORIZARE  

 

Secțiunea 1 

Monitorizarea activității GAL-urilor 

 

96. Monitorizarea implementării măsurilor de sprijin se efectuează de către 

Agenție. 

 

97. Activitățile de monitorizare se efectuează conform manualelor de 

proceduri, aprobate prin ordin al directorului Agenției. 
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98. GAL-urile prezintă semestrial, până la data de 10 a lunii următoare 

perioadei de raportare, Agenției raportul privind activitățile desfășurate conform 

planului operațional: activități ce țin de funcționarea GAL-ului și activități 

aferente implementării strategiei de dezvoltare locală. 

 

99. În cazul depistării neconformităților în rapoartele prezentate de către 

GAL-uri, Agenția va notifica GAL-ul despre acestea și va solicita înlăturarea lor 

într-un termen rezonabil.  

Neconformități se consideră: 

1) necorespunderea actelor prezentate modelelor aprobate prin ordin al 

organului central de specialitate;  

2) raportarea cheltuielilor neeligibile; 

3) modificarea planului operațional fără a fi notificată Agenția; 

4) neaprobarea procesului-verbal de selectare a proiectelor de către 

adunarea generală a GAL-ului; 

5) neprezentarea rapoartelor semestriale/anuale în termenele stabilite de 

către Agenție. 

 

100. Dacă GAL-ul nu înlătură neconformitățile în termenul stabilit, 

Agenția notifică organului central de specialitate examinarea posibilității de 

revocare a deciziei organului central de specialitate privind selectarea  GAL-ului 

și aprobare a strategiei de dezvoltare locală pentru finanțare. 

 

101. Agenția prezintă semestrial și anual, până la data de 20 a lunii 

următoare perioadei de raportare, organului central de specialitate raportul 

privind implementarea măsurilor de sprijin financiar, în format tabelar și narativ. 

 

Secțiunea a 2-a 

Procedura de verificare pe teren și monitorizare a proiectelor investiționale 

 

102. Activitățile de monitorizare postachitare a subvențiilor sunt efectuate 

în corespundere cu procedurile și principiile aplicabile pentru toți beneficiarii de 

subvenții din FNDAMR, conform manualelor de proceduri aprobate prin ordin al 

directorului Agenției. Termenul de monitorizare postachitare a proiectelor 

finanțate conform prevederilor prezentului Regulament constituie trei ani de la 

finalizarea implementării proiectului și punerea în funcțiune a acestuia. 

 

103. Pentru proiectele investiționale subvenționate în avans, Agenția 

efectuează verificări pe teren pe parcursul perioadei de implementare a acestora, 

care presupun verificarea documentelor și monitorizarea progresului înregistrat 

de către beneficiar la realizarea proiectului. 

 



21 

 

Y:\004\ANUL 2022\HOTĂRÂRI\9946\redactat_9946-ro.docx 

104. În procesul de verificare pe teren a obiectului investițional, la 

necesitate, Agenția poate atrage în activitatea grupului de lucru reprezentanții 

GAL-ului și alți experți. 

 

105. Verificările indicate la pct. 103 și 104 se efectuează conform 

procedurilor aprobate prin ordin al directorului Agenției. 

 

106. Beneficiarii de subvenții sunt obligați să prezinte Agenției 

informațiile și documentele referitoare la obiectul investiției pentru care a fost 

acordată subvenția solicitate în cadrul verificărilor. 

 

107. Temei pentru inițierea procesului de rambursare a subvenției acordate 

și rezoluțiunea contractului de acordare a subvenției constituie: 

1) retragerea sau anularea deciziei GAL-ului privind selectarea proiectului 

pentru finanțare; 

2) utilizarea subvenției în alte scopuri decât cele pentru care a fost 

acordată; 

3) modificarea proiectului/planului de afaceri fără notificarea și acordul 

prealabil al Agenției. 

 

108. După finalizarea obiectului investițional, beneficiarul de subvenții 

este obligat să aplice și să întrețină materialele de vizibilitate aplicate pe obiect, 

conform modelelor și schițelor aprobate de către Agenție. 

 

109. Costul materialelor de vizibilitate fac parte din cheltuielile eligibile 

ale proiectului investițional dacă acestea au fost planificate în proiectul sau 

planul de afaceri. 

 

Capitolul VI 

DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII 

 

110. Prin derogare de la prevederile pct. 6, pentru anul 2022, apelul de 

depunere a cererilor de selectare a GAL-urilor și aprobare a strategiei de 

dezvoltare locală pentru finanțare se va desfășura în perioada lunilor martie–mai 

2022. 

 

111. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare va elabora și va 

aproba, în termen de o lună, acte administrative normative de punere în aplicare 

a prezentului Regulament. 



нотА  1NFORMATIVA 
1а  proiectul Regulameotului priviпd асогдагеа  subveпЩIil й  2У2П5 pentru 

dezvoltarea 1оса1а  priп  implementarea Programului iЛЕАОЕА  

1. Deuumirea autorului @i, диргг  саг, а  particlpanдilor 1а  elaborarea proiectului. 
RegulameMului Аи[опil proiectului де  Ьонгггаге  репгги  аргоЬагеа 	 рпчгпд  асогдагеа  

subvenliilor й  avans репнги  dezvoltazea ГосаШ  рггп  implementarea Programului LEADER 
este Ministenil Agriculturii ф  £ж1ц  Ыеi Alimentaге  (й  соангаиаге  - МАЛА). 

2. Condi4iile се  аи  impus е1аЬогагеа  proiectalui де  ас[ погтанrv 1i Гта1гЩг1е  
игтIIггне. 

Necesitatea elaborilrii proiectului vine й  scopul implementёrii ап. 23 а1гпеапil (7) litera 
д) si а1гпеанil (12) дгп  Legea ш. 276/2016 си  privire 1а  principiile де  subvenponaге  й  
дегио1[агеа  ауггси1пцгг  gi mediului гига1, си  modificёrile и1неггоаге, ргесыш  ;i Тыла  
геаliтвгеа  Р1алиlиг  NaXional де  Acliuni pentm implementвrea Acordului де  Asociere 
АериЫ  гса  Мо1доиа-цпгипеа  Ешореад  2020-2023 ф  а  Р1али1иг  де  Acjiuni а1 Guvemului 
АериЫ  icii Мо1йоа  реп[т  аагг  2021-2022. 

Scopul proiectului este suslйerea dezvolt~rii есопотгсе  а  неггноггг1ог  асоретгне  де  
Grupurile де  Ас>iune iоса18 (й  сопнiпиаге  — GАI-игi), сге$егеа  nivelului де  нгаг  ф  
facilitarea diminuSrii excluziunii sociale, рпл  дегио1нагеа  gi implementazea strategiilor де  
дегио1нazе  1оса1й  1а  йг~е11оса1, си  implicarea unui ресгы  1azg де  р3гjг  interesate, inclusiv 
аи[отгЩ lе  риЫ  гсе  1оса1е, гергегепнап1гг  sectoazelor anнгергепопа1 ф  civic. 

Proiectul де  Ьонйгате  ред[ги  аргоЬагеа  Regulameatului рпигпд  асогдагеа  subvenliilor й  
avans pentru дегио1[azеа  localii prin гтр1етепнагеа  Programului ЕЕАОЕА1 stabile$е  
mecanismul де  а1осazе  а  mijloacelor бталсгazе  си  о  иа1оаге  де  рёпi 1а  5 °/о  дiа  Fondul 
па(гопа1 де  дег~о1гаге  а  agriculпцii ф  тедги1иг  пца1, репнги  йилс jгопагеа  GAL-шг1от  ф  
suslinerea implementзrii Strategiilor де  Оегио1наге  IосаlА  (2 m~suri де  sprijiп  fiпалсгaz). 
Асе$1 proiect итгАте;не  ангпуегеа  игтйноаге1от  obiective: 

- 	сгеazеа  noilor oportunitali durabile де  cЦtig; 
- 	сгеazеа  ;i теп(гпегеа  1осигг  де  типсд  permалente $i а  celor temporare 	аи  

sezonieге; 

г  LEADER еа[е  ив  instrument де  dezvoltare тга1В  нстгнопа1а  е1 НЕ, саге  fасе  репе  din politica де  дегио11аге  ппа1а  а  
СЖ  (54% iп  (опдигг1е  де  деrvо1наге  ттlа  ф  а  egriculturii зпЫ  dircclionate реп(ги  Ргоутгпи1 LEADER). LEADER 
este о  a6reviere din 1гтЬа  бапсей, саге  ргегирипе  "lкg0turi пхе  Аргипг  penw летиоtrarее  Economiei Аига1е". 
АЬогдаreа  IЕАОЕК  este implemenrata а1дг  гп  1агг1е  тетбге, св[ gi й1 18rile аюсгапуе, сгейпд  о  Ьаffi ttmnificariv8 
ретт  л:гпуепгвп:а  тпе1ог  гига1е  ф  azigurdnd о  сгс$ете  economic3 dura6i181a пгие11оса1 



- 	consolidazea 	capacitilor 	i 	abilitilor 	reprezeпtanilor 	sectoarelor 	риЫгс, 
апнгергелотiа1 gi civic дiп  голе1е  асорегiне  де  GAL-игi; 

- 	дегУо1нагеа  есопотiсА  а  негiнопи1иг  acoperit де  GAL-игi; 
- 	iтр1етептагеа  а  miпim 2000 proiecte investi$ionale. 

Сгеатеа  gi asigurazea funciionalitdjii GAL-1or gi, й  вресiа1, iтр1етепнazеа  strategiilor де  

	

дегио1нате  1осаlА  а  асев[ог  угиригг  reprezintА  о  адеиАганй  necesitate. Аstfel, 	1аЫ  а  
aprobat й  апШ  2021, й  premierА, о  1ее  specialА  репнги  Repu6ica Мо1йоа  — Ецеа  тхг. 
50!2021 си  privire 1а  уиригi1е  де  асфше  1оса1А, рггп  саге  а  deteпninat statutul juridic;i 

коаВе  авресне!е  де  панига  administrativb i juridic6 а  асезВот  grupuri. 

GAL-игilе  reprezintА  solu4ia сеа  mai орнгтА  pentru дегио1нагеа  echilibratА  а  тедiи1иi 

лца1. Ое  altfel, рапА  1а  адоргazеа  legii nominaliтate, MAIA а  ajuns la сопс1игiа, сА  
раАепегiане1е  дглнге  sectoazele риЫiс, алнгергепогiа1 	i civic necesitА  5А  йе  suslinute 

financiaz дгп  раrtеа  statului, oferindu-1e о  durд6ilitate й  activitate, сШtiуёлёц-1e spiritul 
де  colectivism ci iniliativА  регтапепнА  репнги  дегио1нагеа  1осa1itilor дiп  teritoriШ  GAL-
итг1от. Actualmente, GAL-игilе  зе  ан1А  1а  енара  де  йregistrare й  calitate де  регвоапе  
juпdice. 

Ава  дaz, ргегепни1 proiect vine drept о  solu4ie реп[го  func4ionarea eficientА  gi де  дитанй  а  
GAL-итi1ог  din АериЫ  iса  Moldova. 

Proiectul ргорыз 	а  asigura о  politica солвнапнА  де  йехо11аге  а  mediului пцаl prin 
iтр1етелнагеа  Programului ЕЕА]ЭЕА  й  АериЫ  ica МоЫоча  дЫ  5 ЪС  риЫ  iсе, а  сгеа  
сопдЦй  де  atractivitate а  тедiи1иг  гита1 репнги  tineri, ргiп  дегио1нarеа  йfrastructurii si 
prestarea serviciilor риЫгсе  де  са1iна[е, precum gi уа  оfегi oportuniti репнги  а[гауегеа  
рггп  intermediul угиригi1ог  де  асфгле  1оса1А  а  fопдип1ог  ех[ете, й  всори1 дezvоltАrii 
durabile а  teritoriului GAL. 

б  асев[ соп[ехн, 5е  ргорипе  эрге  ехатйarе  proiectul де  Кеы1ашеп  ргiчiлд  асогдаreа  
su6ven4iilor Тп 	ачалз  репнги  дехио1натеа  IOC8I$ ртiл  iтр1етепнагеа  Progтamului 
ЕЕАВЕК, саге  сиртiпде  атрlоazеа  i complexitatea abordАrii ЕЕАВЕК. 

3. Девсгiегеа  gradului де  compatibilitate peпtru proiectele саге  яи  дгер[ 8СО  
armoпizarea legislaiiei па4iопа1е  си  legisla4ia Uпiuлii Еигорепе. 

Proiectul ли  сол4йе  поппе  privinд  апполiтгтеа  legislaдiei ла4голя1е  си  legisla4ia цпiигш  
Е  вгор  сп  е  
4. Principalele ргеиедегi аде  proieMului i eviden'ierea е1егоепне1ог  доi. 

Prezeпtul proiect де  ЬонАтiггге  релнги  aprobarea Regulamentului ргiчiлд  асотдагеа  
subvenЩlor Тв  аавз  pentru дегио1нагеа  1оса1А  рггп  implementazea Prognunului ЬЕАДЕА  



azе  дгерг  оЫес  де  ге 1ешеп1аге  sta6ilirea condipilor ;i а  procedurii де  егй1саге  ;i 
ве1есаге  а  САД-итг1ог, examinarea ф  аргоЬатеа  Strategiilor де  Оеа'оИаге  I.оса1й  репнти  
fiпап(azе, асогдагеа  subvenpilor й  avans, implementazea ф  monitoriтarea а  2 тбвигг  де  
sprijй  fиaпciar. 

Ч' МАвша  пг. 1. Sprijй  реп[ги  fiиcKionarea Спцригг1ог  де  Acliune [боса13; 
Ч' Мйвша  пг. 2. Suslйerea implementrii Strategiilor де  Dezvoltare ЫсаIй. 

Ав[£е1, pгоiectul де  Regulament 5ЫЫ1е (е  unn~toazele prevederi: 
• Ргоседша  де  selectare а  GAL-игг1ог  реntт  йпай$ате; 
• Ргоседита  де  аргоЬаге  а  shategiilor де  дег~о1гаге  locaNд  а  GAL-игг1ог  репнпх  

£гпап1аге; 
• Соддг1гг1е  де  асогдаге  а  sprijйului fiпanciaz реп[ти  funcjionazea GAL-шilor, 

• Condiliile де  асогдаге  а  sprijinului financiaz репнги  implementazea stcгtegiilor де  
дегио1наге  IOCдI { аде  GAL-итi1ог; 

• Ргоседиге  де  selectare а  сегетг1ог  й  садги1 GAL-u1ui; 
• Ргоседига  де  аргоЬате  а  cererilor де  Бпап1ате  де  с i[те  Ауеп1iа  де  lntervenlie ф  
Рlир  репнги  Agriculturd; 

• Condijiile де  fiпапjаге  й  ауалs; 

• Ргоседита  де  чеггfiсаге  ф  monitoriтвre postachitare а  proiectelor, 

• Monitorizarea САД-игг1ог  де  citre Аепйа  де  йterven4ie ф  Р13{i репгги  
Agriculhц3. 

Тонода1ж  й  сопр  в4и1 ргогесни1иi, 1а  рсн. 53, sprijinul fиanciaz реднти  асореггтеа  
costurilor eligibile репнги  М8вига  ш. 2 „Su$inerea implementйrii strategiilor де  
дегио1нazе  1оса1й" а  Гов  sta6ilit й  propoДii difeпte репгги  sectoarele риЫ  гс, 
апнгерreпопа1 ф  civic. 

1) Репгги  весноги1 риЫгс  зе  а  асотда  рыиА  1а  80°/о  дй  'та1оazеа  совншг1ог  eligibile. 
Exist о  ргаснгс3 implementalA ре  Iazg ре  teritoriиl КМ, рггп  саге  proiectele аинотгнА jг1ог  
риЫ  гсе  1оса1е  sunt sprijinite си  grantшi, subveпjii ваи  а1не  £отте  де  fиanjaze де  с8гге  
АIРА, IFAD ф  а1 е  sпucturi риЫгсе  ваи  private, гп  ргоротре  де  80°/о  дй  а1оагеа  
ргогесни1иг  йvestilional eligibil. Рггп  acest procentaj uпn~rim р8вtrагеа  acestei prгcdci 
рохШуе, сап; motiveaz3 АРФ-итг1е  s3 арКсе  1а  ptoiecte се  contribuie 1а  тодетгтагеа  
localit8jilor. 
2) Репнги  sectorul апнгергепогга1 — фвА  3а  60°/о  дй  а1оагеа  costurilor eGgiЬIIe. 
Reieфin дй  faptul, с  весноти1 апнгергепотга1 ёез%оагй  activitate comerciaNд  ф  дй  
ргаейса  апг1ог  preceden4i сопсЫдет, си  асе  procentaj езе  ипи1 potrivit репнги  
апнергепогг, ?пнгисан  GАЕ-и1, й  majoritatea cazurilor, spпjin3 апнгергепогг  дггсго  ф  mici, 



саге  де  шиЫе  ой  sunt 1а  йсерцни1 activitйlii ф  аи  mai рингпе  posibilitйli вй  ассезее  alte 
fonduп  репнги  ideea юг  де  аГасеri. 
Condiliile complicate де  activitate саитаге  де  pandemie пе  дегегт1Пй  $А  insistйm ре  ил  
арпjй  таг  proпunlat pentru весноги1 antreprenorial. Procentajul гергеггпнй  о  йtervenlie 
echilibrяtй  а  GАЕ-и1иi (ЩАде  sectorul anнгергепогiа1, й  сотрага1iе  си  а1)i £тапнаногi аг  
сйгот  beneficiari эта  ю! intreprindeпle дiл  гопе1е  гига1е  (ОffiММ, АРА, IFA) е[с.) ф  
саге  Тв  Гоахе  ти1не  сагигi 1iигеагй  anнгергеаоп1от  сопдгрг  де  fiпап1ате  mai аалЫоазе. 
б  саги! й  саге  GАi-и1 ах  асотда  ип  ргосеп1а  таг  тгс  decat се1 stabilit й  regulament, 
sectorul де  afaceri пи  аг  mai й  йteresat й  valorificarea ofertei ОАЕ  ф  авнГе1 ат  rezulta о  
pasivitate а  асевпп  эес!ог  fа1й  де  serviciile GAL-Ши!. 
3) Репгги  sectorul civic — рапй  lа  85°/о  дiп  а1оагеа  costurilor eligibile. 
jп  се1е  таг  тШге  cazuri, утири1-4гпнй  де  benefician ai proiectelor iшpleтentate де  
эес!олй  civic sunt categorii 1агуi а1с  рори1а1iеi: copiiy tineпi, регвоanе1е  vёгэ!tice, 
ретвоапе1е  си  necesitйti speciale е[с. Ргiп  игтаге, де  геги1нане1е  acestor proiecte se 
Чо1о$е 1е  ип  пит'дт  шаге  де  locuitori, iaz асе  ГарЁ  тетiгй  suspnut. ONG-иггlе  пи  dispun 
де  дгер[и1 де  а  деsiй~ига  activitate comercial8, гезресйч, вп  а $рШЪ  де  posibilitйp 
fiдаасiazе  ргоргii репнгц  contribupi таi su6stan;iale й  proiectele деsЩиrаtе. 
Sectorul ОУО  дй  КериЫiса  Moldova, таг  ales се1 дгп  spajiШ  rural еэе  fоапе  slab 
дегио1нан, iaz асе 1 ргосеп1а  i1 ча  consolida й  timp. Considerйm, сй  GAL-итi1е  treЬuie вй  
sprijйe Тп  вход  consecvent organiтajiile societ8tiii civile, деоапесе  дегио1нагеа  лиа1й  пи  
роаге  й  сопсеринй  й  аЬвепУа  ini(iativelor civice. 
Де  аветепеа, implementarea prezenhilui actul normafiv ча  сгеа  Ьепейсй  sociale, 
асорегiпд  ип  питдг  semnificativ де  beneficiari, beneficii есопошiсе, relevгud ип  питаг  
considerabil де  1осигi де  типсй  ф  аГасегi viabile се  игшеаг  Е  вй  fiтсjiопехе  й  тдпеlе  
тигаlе, ргесит  ф  beneficii fiscale, stimulnd acavitatea есопотгсй  а  localitйlilor гига1е  ф  
favoriтйnd и1гегiог  coпtribuFiile beneficiarilor й  bugetul де  за1. 
Ев[е  iтроrtапн  $А  теп1iопйпг, с  prin derogaze де  1а  prevederile punctului б  (Ил  
Regulamenc, репнги  апп1 2022 аре1Ш  де  деривеге  а  сеreтi1ог  репнги  selectazea GAL-
urilor ф  аргоЬаге  а  strategiilor де  дегио1гаге  1оса1й  ревнги  бшanхаге  зе  ча  дезЩяа  й  
рейоада  1uпilor martfe — mai 2022. АсеавШ  ргеуеёеге  а  Гоэ  stabilitй  дгп  considerentul, 
с  аре1и1 де  дерипеге  а  доваге1от  репнги  GАЕ-игi зе  еfес[иеагй  о  дани  1а  доi ааг, й  
репоада  lunilor ianиагiе  — martie, Уп  саги! nostru — anii 2022-2023. Ачавд  й  "едете  
асез  Чар' тетагойт  си  рапй  Ia sfirgitul anului гдтгiпе  fоаг[с  ри}гп  нгтр  репнги  
implementarea proiectelor. 
Тоноданй, iпГоппйт  сй  е1аЬогazеа  ф  аргоЬагеа  Аеуи1атеп[и1иi сИи  Гасс  ране  дiл  
асjiиаг1е  КериЫ  icii Мо1до~а  stipШate й  АсотдШ  де  Asociere КМ-ЦЕ, Чар! се  constituie 



ип  алуаjатет  intemalional а! КМ  £ЩА  де  цЕ. 
5. Fuпdameпtarea есопотгсо-fiпапсiагА. 
Iтр1етепнагеа  proiectului ве  "а  е£есниа  дгд  содни1 а1осарг1ог  ргеУi[zute репнги  Войди! 
па1iодal де  дегио1наге  а  agriculturii gi mediului пиа1, й' сиалнит  де  рАпА  1а  5 %, й1 limita 
mijloacelor fmалciare apюbate апиа1 prin Еееа  bugetului де  stat. 
б. Моди1 де  Sпcorporare а  асни1иi tт  садги1 погтайч  Уп  иiуоаге. 
Адорнагеа  ci рипегеа  гп  арСсаге  а  prevederilor рюiесни1иг  iтрипе  лecesitatea aprobАrii 
ипог  геп!ашеп1е  inteme аде  MinisteruШi 	i а  GЬidului СЛЕ  репнги  iтр1етепнагеа  
strategiIlor де  дегио1наге  1осаIА. 
7. Аиiаагеа  ai соп~и1нагеа  риЫ  [сА  а  proiectulai. 
Та  всори1 respectАrii ргееёегйог  Legii ш. 239/2008 ргiиiдд  tгалspareala Ы  ргосеви1 
десiгiода1, pюiectul а  £ов[ plasat ре  pagina чеЬ  oficialА  а  Miaistemlui Agricultuпi ,i 
Industriei 	Alimentare 	www.maia.gov.md 	1а 	тЬгiса 	"Trалsparenla 	десггiопа1А", 
Ы[рв://раrtгсгр.аои.тдно/доситепИвнадев /алил[-privind-consиltarile-риЫ  iсе-авирт- 
proiectului-hotaraпi-ºuvernului-релнги-аргоЬazеа-reиulamentului-privind-асогдагеа- 
subvertiilor-pentru-dezvoltarea-1оса1а-рггп-implementareя-proяramului-leader/8914 ф  ре  
р1а[Гогта  guvemamentalА  www.particip.aov.тd. 
Proiectul а  Со 1 avizat/expeпizяt де  сАнге  аиноггнй1г1е  риЫгсе  ;i institujiile iaten.sit, 
implicate Ы  procesul де  рипеге  Тв  aplicare. Sintezн  avizelor евне  алеханА. 
8. Сопвнанйгi1е  еарегнiгеi ап(гсогиР4ге. 
Proiectul а  fost remis 5рге  examinaze ф  ехрепiгА  аднгсотр jiе  де  сАнге  Сепнги1 National 
Апнгсогирнге. 
ЛзГе1, йх  рюсеви1 де  promovaze а  proiectului, аи  Гов  геврес1ае  пgorile де  asigшace а  
transpazenlei десiгiода1е  з1аЮае  де  ргеиедегг1е  ап.8 1it. а)-е) а1 Legii ш.23912008 
privinд  оапврагеп1а  Та  рюсеви1 decizional. 
Nota informativА  а  pюiectului а  fost йностгнА  си  intmnirea exigenlelor де  неЬпiсА  
legislativА  statuate де  prevedeпle ап.30 1it. а}f} а1 Legii си  priviге  1а  асне1е  normative 
ш.10012017. 
I7eficieпlele identificate аи  fовн  ?л1Агит[е  ргiп  тодifiсагея  ф  сотр1е[агеа  асни1иг  
аопаанги  си  ргеиедегi с1аге  $i сопсге[е. 
9. CoпstatАrile eapertizei де  compatibilitate 
Proiec2ul пи  пecesitА  ехрегнгтй  де  сотранЭЬг1гнане. 
10. Сопвнаьгг1е  eapertizei ]вгьисс  
Proiectul а  Гов! exaailnat ,i expeпizat juridic де  сАнге  Ministerul 7us[ipei. Obiecpile аи  
Гов  luate й  соавiдет1iе, fiinд  ?mbunАtАjite ипе1е  prevederi аде  actului nomгativ. 
11. Coпstatiirlle i altor eapertize. 
Апа1ггя  impachilui де  геу1етепнаге  1а  proiectul НонАгАггг  Guvemului ред[хы  арюЬагеа  



Regulamenrului privinд  асогдаreа  subvenliilor гп  avans репнги  йетуоИагса  1оса1аi рггп  

гтр1етепнагеа  Ргоуати1иг  ЕЕАОЕII,1п  teтeiul аг . 34 a1in. (4) din Еееа  пг. 100/2017 

си  privire 'а  actele полвайуе, а  Гоз  examinat $i expertizяt де  синге  Сгири1 де  lucru а1 

Comisiei де  stat реп1ги  reglementaп  . activitAlii де  ?nireprinтditoc. Astfel, 1а  едгпЕе1е  дй  

11 гапиагге  $i 1 febnaarie 2022, Сгири1 де  1исги  а  susiinut Analiтa де  impact gi proiectul 

де  Ьо1;гаге  си  ипе1е  obiecцi i recomandari, саге  аи  fost luate  ~onsidecare  гп  ргосеви1 

де  гтЬипгТнаггге. 

Miпistru 
	 ioEe1 ОЯЕЯСЮ  
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