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PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

LEGE
cu privire la grupurile de acfiime locala

Parlamentul adopta prezenta lege organica.

Capitolul I
DISPOZITH GENERALE

Articolul 1. Scopul legii obiectul de reglementare
(1) Scopul prezentei legi este crearea cadrului legal privind constituirea §i funclionarea 

grupurilor de actiune locala (in continuare - GAL), drept entitate juridica specifica.
(2) Prezenta lege reglementeaza constituirea, activitatea, reorganizare §i lichidarea GAL.

Articolul 2. Nojiuni generale
in sensul prezentei legi se utilizeaza noliunile definite in Legea nr. 276/2016 cu privire 

la principiile de subvenjionare in dezvoltarea agriculturii si mediului rural:
’’abordare LEADER”, ’’Program LEADER”, ’’dezvoltare rurala”; 
precum §i nojiunile: 
grup de actiune locala 

teritorial, stabilit la nivel local intre sectorul public, antreprenorial §i civic, cu statut de 
persoana juridica, in scopul elaborarii §i implementarii strategiilor de dezvoltare locala in 
cadrul abordarii LEADER, §i in care niciunul dintre cele trei sectoare nu poate avea mai mult 
de 49% din drepturile de vot la nivelul decizional;

strategic de dezvoltare locala - ansamblu de acfiuni integrate axate pe dezvoltare 
locala, elaborate §i implementate de un GAL in baza principiilor abordarii LEADER, care 
contribuie la atingerea obiectivelor stabilite la nivel local si national.

Articolul 3. Statutul juridic al GAL
(1) GAL se constituie benevol si are statut de persoana juridica.
(2) GAL are simbolica proprie, care nu coincide cu simbolica de stat a Republicii Moldova, 

a altor state sau entitati.
(3) GAL dispune de sediu. Sediul GAL este considerat sediul organului sau executiv, 

inregistrat in registrul de stat. GAL poate avea §i alte adrese pentru coresponden{a.
(4) GAL activeaza in baza prezentei legi, a statutului §i a regulamentelor sale interne.

Articolul 4. Scopul §i sarcinile GAL
(1) GAL se constituie in scopul dezvoltarii teritoriilor rurale din componenfa acestuia, 

inclusiv intru elaborarea §i implementarea strategiilor de dezvoltare a localitafilor plasate sub 
responsabilitatea comunitatii.

(2) Sarcinile principale ale GAL sunt urmatoarele:
a) identificarea unui teritoriu rural omogen, coeziv din punct de vedere social, 

economic, natural, caracterizat prin tradiju comune, identitate locala, nevoi §i 
a$teptari comune, in cadrul caruia se va implementa strategia de dezvoltare 
locala;

b) elaborarea §i aprobarea strategic! de dezvoltare locala;

asocia^ie nonprofit, apolitica, creata in baza de parteneriat



c) atragerea surselor de finantare pentru implementarea strategiei de dezvoltare 
locala;

d) consolidarea capacita^ilor membrilor GAL in domeniul dezvoltarii §i 
implementarii proiectelor de dezvoltare rurala, inclusiv dezvoltarea capacitatilor 
de management;

e) asigurarea implementarii proiectelor de dezvoltare a teritoriului GAL;
f) organizarea §i desfa§urarea concursului de selectare a proiectelor susjinute de 

GAL, care vor fi finantate prin Programul LEADER;
g) selectarea proiectelor in mod transparent §i echidistant, conform prioritafilor 

stabilite in strategia de dezvoltare locala a GAL;
h) dezvoltarea parteneriatelor locale, regionale, nafionale §i intemajionale cu 

scopul dezvoltarii locale;
i) monitorizarea implementarii proiectelor de dezvoltare rurala in cadrul GAL;
j) colaborarea cu institu{iile de stat de nivel regional §i national;
k) realizarea sarcinilor suplimentare, delegate de Ministerul Agriculturii,

organ central deDezvoltarii Regionale §i Mediului (in continuare 
specialitate).

(3) GAL poate sprijini §i flnanja proiecte de dezvoltare locala doar in baza unui concurs 
transparent, corect §i echitabil.

Articolul 5. Proprietatea GAL
(1) GAL poate avea in proprietate orice bunuri, cu excepfia celor interzise de lege. 

Proprietatea GAL este folosita exclusiv in vederea realizarii scopurilor statutare.
(2) Proprietatea GAL se formeaza din orice surse neinterzise de lege, inclusiv:

a) cotizatii de membru, stabilite prin decizia Adunarii generale;
b) granturi §i dona^ii;
c) fonduri publice, inclusiv mijloace financiare otyinute in urma desemnarii 
procentuale.

Articolul 6. Principiile activitafii GAL
in vederea realizarii scopului §i sarcinilor sale, GAL va respecta urmatoarele principii:
a) principiul nediscriminarii - nu admite nici un fel de discriminare a membrilor sai sau 

a categoriilor de membri, inclusiv pe criterii de gen, religie sau etnie;
b) principiul transparenfei §i participcirii - activeaza in mod transparent §i promoveaza 

participarea membrilor sai prin intermediul organelor sale de conducere;
c) principiul imparfialitdfii §i echitdfii - asigura impartialitatea §i echitatea in procesul 

luarii deciziilor, in alocarea §i utilizarea resurselor;
d) principiul rentabilitalii - asigura realizarea sarcinilor la nivel profesional inalt, cu 

utilizarea optima a surselor financiare.

Articolul 7. Caracteristicile GAL
Constituirea §i activitatea GAL au la baza urmatoarele caracteristici:
a) abordare teritoriald - GAL reprezinta un teritoriu rural, care este omogen, coeziv 

din punct de vedere social, economic, natural, constituit din cel pujin trei unitap administrativ- 
teritoriale invecinate de nivelul intii. Programul LEADER se aplica in teritoriile reprezentate de 
GAL cu o populape cuprinsa intre 10.000 - 60.000 de locuitori;

b) parteneriate locale - creeaza un parteneriat, ce implica reprezentanp ai sectoarelor 
public, antreprenorial §i civic, in care niciunul dintre cele trei sectoare nu are mai mult de 49 % 
din drepturile de vot la nivelul decizional;



c) abordarea ”de jos in sus” - populatia locala participa activ in planificarea 
activita^ilor, luarea deciziilor implementarea strategiilor de dezvoltare locala;

d) acfiuni integrate multisectoriale - in scopul dezvoltarii teritoriului pe care il 
reprezinta, GAL elaboreaza strategii de dezvoltare locala ce cuprind acjiuni integrate §i 
multisectoriale, bazate pe interacjiunea partenerilor locali, pentru dezvoltarea echilibrata a 
teritoriului;

e) colaborarea in refea - colaborarea in cadrul rejelelor regionale, nationale si 
intemationale, prin stabilirea legaturilor §i realizarea proiectelor pentru dezvoltarea teritoriului 
GAL;

f) inovafie - stimularea unor abordari noi privind dezvoltarea zonelor rurale, inclusiv 
transferul §i modemizarea cuno§tin{elor tradiponale sau gasirea unor solupi noi la probleme 
rurale persistente, pe care intervenpile altor metode nu le-au putut rezolva intr-un mod 
satisfacator §i durabil;

g) cooperare - desfa§urarea unor proiecte comune cu grupuri similare in procesul de 
cooperare interteritoriala §i transnaponala.

Capitolul II
CALITATEA DE MEMBRU §1 CONSTITUIREA GRUPULUI DE ACTIUNE LOCALA

Articolul 8. Calitatea de membru
(1) Orice persoana fizica sau juridica, inregistrata in modul stabilit, care are domiciliu, 

sediul profesional sau sediu juridic §i desfa§oara activitatea pe teritoriul unitaplor 
administrativ-teritoriale ce intra in componenta GAL, are dreptul sa devina membru al GAL.

(2) O unitate administrativ-teritoriala, o persoana fizica sau o persoana juridica face parte 
doar dintr-un singur GAL.

(3) Fiecare membru GAL reprezinta doar un sector din cadrul GAL.
(4) Calitatea de membru al GAL se confirma prin decizia organului competent cu privire la 

aderarea la GAL, potrivit statutului GAL.

Articolul 9. Comitetul de constituirc a GAL
(1) Comitetul de constituire este format din reprezentanp ai sectoarelor public, 

antreprenorial §i civic, din teritoriul GAL, pentru a asigura o reprezentare teritoriala §i 
sectoriala.

(2) Comitetul de constituire elaboreaza:
a) proiectul acordului de constituire;
b) proiectul statutului GAL;
c) lista membrilor fondatori ai GAL, cu delimitarea sectoarelor pe care le reprezinta;
d) procesul-verbal al §edin{ei adunarii de constituire.

(3) Comitetul de constituire asigura elaborarea, prin metoda participative, a proiectului 
strategiei de dezvoltare locala a GAL.

(4) Comitetul de constituire convoaca adunarea de constituire a GAL.
(5) Dupa alegea organelor de conducere ale GAL, Comitetul de constituire i§i inceteaza 

activitatea.

Articolul 10. Atribufiile organului central de specialitate
(1) In scopul emiterii deciziei pentru inregistrarea GAL, organul central de specialitate are 

urmatoarele atributii:
a) examineaza actele prevazute la alineatele (2) §i (3) din articolul 9, conform 

procedurii aprobate de organul central de specialitate;



b) emite sau refiiza emiterea deciziei pentru inregistrarea GAL, in cazul in care 
actele prevazute la alineatele (2) §i (3) din articolul 9 nu corespund prevederilor 
prezentei legi a actelor normative ce reglementeaza punerea in aplicare a 
prezentei legi.

(2) Termenul de examinare §i emitere a deciziei pentru inregistrarea GAL este de pina la
30 zile.

Articolul 11. Procedura condifiile de constituire a GAL
(1) GAL se constituie in mod voluntar, in conformitate cu prevederile prezentei legi.
(2) Unitajile administrativ-teritoriale de nivelul intii din teritoriul GAL au hotare comune.
(3) Ora§ele fac parte din GAL, doar in cazul in care numarul populajiei acestora nu 

depa§e§te limita de 10.000 locuitori.
(4) Decizia privind crearea sau aderarea unitafii administrativ-teritoriale de nivelul intai la 

un GAL se adopta de autoritatea reprezentativa §i deliberativa a administrafiei publice locale de 
nivelul intai, in condi^iile stabilite de Legea nr. 436/2006 privind administrajia publica locala.

(5) Crearea GAL are loc prin semnarea Acordului de constituire de catre membrii fondatori 
ai GAL sau reprezentanjii membrilor fondatori ai GAL.

(6) GAL are propria sa misiune §i viziune, si actioneaza in beneficiul teritoriului GAL, 
avand la baza prioritajile de dezvoltare locala reflectate in strategia de dezvoltare locala.

(7) Comitetul de constituire consulta proiectele de acte enumerate la alineatele (2) §i (3) din
potenjialii membrii GAL,articolul 9

propunerilor/obiec{iilor/recomandarilor intr-un proces-verbal.
consemnareacuaicu

Articolul 12. Adunarea de constituire
(1) La adunarea de constituire, membrii fondatori:

a) semneaza acordul de constituire §i statutul GAL;
b) adopta, cu votul a cel putin 2/3 din membrii fondatori prezenji, proiectul strategiei de 

dezvoltare locala a GAL;
c) aleg consiliul de administrare §i organul executiv GAL.

(2) Dupa adoptarea §i semnarea actelor prevazute la alineatul (1), directorul GAL le 
depune la organului central de specialitate, in doua exemplare, inclusiv cu anexarea procesului- 
verbal al §edin{ei adunarii de constituire.

Articolul 13. Actele de constituire a GAL
(1) Actele de constituire a GAL sunt acordul de constituire §i statutul.
(2) Acordul de constituire a GAL trebuie sa cuprinda:

a) denumirea deplina §i, dupa caz, cea prescurtata a GAL, precum §i informa{ii detaliate 
despre sediul acestuia;
b) scopul §i obiectivele strategice ale GAL - ului;
c) perioada de activitate a GAL;
d) lista fondatorilor GAL;
e) condijiile, modalitatea §i cuantumul contribuliei efectuate de fiecare membru;
f) prevederile privind modul §i termenele de constituire §i inregistrare a GAL.

(3) Statutul GAL include urmatoarele prevederi obligatorii:
a) forma juridica de organizare;
b) denumirea deplina;
c) sediul;
d) unitatile administrativ-teritoriale ce intra in componenta GAL;
e) scopul §i obiectivele strategice ale GAL;



f) organele de conducere §i control, modul de numire §i revocare, competenta, 
procedura de convocare durata mandatului acestora;
g) modul de numire a organelor de conducere a GAL;
h) procedura de aderare la GAL, temeiurile §i procedura de incetare a calitajii de 
membru al GAL;
i) drepturile, obligajiile §i responsabilita{ile membrilor GAL;
j) sanctiunile aplicabile membrilor care au incalcat prevederile statutului sau 
regulamentele interne ale GAL;
k) prevederile privind stabilirea cotizajiei de membru;
l) procedura de adoptare §i modificare a statutului;
m) modalitatea prin care GAL asigura transparenta activitatii sale;
n) condifiile de incetare a activitatii GAL.

(4) Statutul prevede §i alte clauze ce nu contravin legii.
(5) To|i membrii fondatori semneaza acordul de constituire a GAL. Pre§edintele §i 

secretarul adunarii de constituire semneaza statutul GAL §i procesul-verbal al adunarii de 
constituire.

(6) Procesul-verbal al adunarii de constituire va confine in mod obligatoriu:
a) data §i locul desfa§urarii adunarii de constituire;
b) ordinea de zi;
c) lista participanfilor;
d) deciziile aprobate.

a

Articolul 14. Inregistrarea de stat a GAL
(1) Inregistrarea de stat a GAL se realizeaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 

220/2007 privind inregistrarea de stat a persoanelor juridice §i a intreprinzatorilor individuali §i 
a prezentei legi.

(2) La inregistrarea GAL se prezinta decizia emisa de catre organul central de specialitate.
(3) Copiile actelor de constituire §i a deciziei de inregistrare se prezinta organului central de 

specialitate.

Articolul 15. Drepturile §i obligaliile membrilor GAL
(1) Membrii GAL au urmatoarele drepturi:

a) sa beneficieze de informatii, consultari, servicii prestate de GAL;
b) sa aleaga si sa fie ales in organele GAL;
c) sa propuna subiecte de discufie pentru agenda adunarii generale;
d) sa solicite §i sa obfina informatii cu privire la activitatea GAL, inclusiv modalitatea 
de administrare a resurselor financiare;
e) sa renunfe la calitatea de membru a GAL.

(2) Membrii GAL au urmatoarele obligatii:
a) sa respecte prevederile statutului §i ale regulamentelor interne;
b) sa achite in termen plafile §i sa-§i onoreze obligatiile financiare, in conformitate cu 

statutul GAL;
c) sa participe §i sa se implice in activitatea GAL;
d) sa participe la elaborarea strategic! de dezvoltare locala.

Articolul 16. Aderarea noilor membri la GAL
(1) Orice persoana fizica sau juridica, care doreste sa devina membru GAL, depune o cerere 

scrisa de aderare la GAL catre Consiliul de administrare al GAL.
(2) Cererea de aderare la GAL poate fi respinsa in urmatoarele cazuri:



a) domiciliul, sediul profesional sau sediul juridic al solicitantului este stabilit in afara 
teritoriului GAL;
b) nu desfa§oara activitate pe teritoriul GAL;
c) prin admiterea unui non membru se va incalca proporjionalitatea prevazuta la 
parteneriate locale
d) solicitantul este membru GAL, altul decTt cel pentru care a depus cerere de aderare;
e) solicitantul are antecedente penale nestinse.

(3) Consiliul de administrare notifica, in cel mult trei luni, solicitantul despre rezultatul 
examinarii cererii de aderare la GAL. Persoanele admise in calitate de membri ai GAL se 
inscriu in Registrul membrilor GAL.

Articolul 17. incetarea calitatii de membru al GAL
(1) Membrul GAL, care i§i schimba domiciliul in afara teritoriului GAL sau i§i inceteaza 

activitatea pe acest teritoriu, renunta la calitatea de membru GAL, notificand in scris Consiliul 
de administrare. Incetarea calitatii de membru al GAL poate avea loc din inipativa proprie, din 
oficiu §i prin excludere.

(2) In cazul in care persoana nu notifica in scris Consiliul de administrare in termen de 1 
luna de la aparipa imprejurarilor prevazute la alin. (1), incetarea calitapi de membru este 
constatata de Consiliul de administrare din oficiu. Incetarea calitapi de membru al GAL se face 
prin radierea numelui sau denumirii acestuia din registrul membrilor GAL, in baza deciziei 
Consiliului de administrare.

(3) Un membru se exclude din GAL, prin decizia adunarii generale, la propunerea 
Consiliului de administrare, in cazul:

a) nerespectarii sistematice a prevederilor statutului §i a regulamentelor interne ale 
GAL;
b) refuzului de achitare a cotizapei de membru;
c) cauzarii prejudiciului material sau a imaginii GAL;
d) incompatibilitapi activitapi/funcpei solicitantului cu calitatea de membru al unui 
GAL;
e) condamnarii in baza unei sentinte judecatore§ti definitive pentru fapte ce 
discrediteaza calitatea de membru al grupului de acpune locala.

(4) Decizia adunarii generale de excludere a unui membru poate fi contestata, in 
conformitate cu prevederile legislapei.

Articolul 18. Reorganizarea $i dizolvarea GAL
GAL se reorganizeaza §i dizolva in temeiurile stabilit de prezenta lege §i Codul civil.

Capitolul III
ORGANELE DE CONDUCERE

Articolul 19. Organele de conducere ale GAL
(1) Organele de conducere ale GAL sunt:

a) adunarea generala;
b) consiliul de administrare;
c) comitetul de selectare;
d) comisia de cenzori;
e) organul executiv.

(2) Structura, drepturile §i obligapile organelor GAL sunt stabilite de prezenta lege §i de 
statutul GAL.



Articolul 20. Adunarea generala si competentele acesteia
(1) Adunarea generala este organul suprem de conducere al GAL, constituit din toti 

membrii GAL.
(2) De competenja exclusiva a adunarii generale tine:

a) definirea direcjiilor prioritare de activitate a GAL;
b) modificarea statutului;
c) modificarea limitelor ariei teritoriale a GAL, in cazul aderarii/excluderii unitajilor 
administrativ-teritoriale;
d) alegerea si revocarea pre§edintelui, vicepre^edintelui, membrilor consiliului de 
administrare, comitetului de selectare §i ai comisiei de cenzori;
e) aprobarea §i modificarea strategiei de dezvoltare locala a GAL;
f) aprobarea regulamentelor privind organizarea §i desfa§urarea concursurilor de 
selectare a proiectelor;
g) aprobarea deciziei comitetului de selectare privind proiectele propuse spre finanfare 
de catre GAL;
h) fixarea cotizajiilor de membru al GAL;
i) aprobarea darilor de seama financiare anuale, a rapoartelor de activitate, rapoartelor 
cu privire la venituri §i cheltuieli, a bilanjului §i a raportului anual al consiliului de 
administrare, comitetului de selectare, comisiei de cenzori, organului executiv;
j) aprobarea bugetului, planului de activitate §i planului financiar anual;
k) aprobarea vanzarii, achizitionarii, gajarii sau ipotecarii oricarui obiect de 
infrastructura aflat in proprietatea GAL, aprobarea contractarii de imprumuturi, credite 
sau a altor angajamente financiare de catre GAL ori stabilirea unor limite pentru 
acestea, in funcfie de interesele GAL;
l) adoptarea organigramei §i regulamentelor interne ale GAL;
m) adoptarea hotararilor privind dizolvarea GAL;
n) admiterea de noi membri ai GAL;
o) aproba Regulamentul cu privire la procedurile interne de declarare a conflictelor de 
interese;
p) solutionarea oricarei alte probleme pentru care statutul cere aprobarea adunarii 
generale.

(3) Cvorumul se stabile§te prin statut.
(4) Competent adunarii generale de adoptare a hotararii, atribuita prin prezenta lege sau 

prin statutul GAL, nu poate fi delegata unui alt organ al GAL.

Articolul 21. Convocarea adunarii generale
(1) Adunarea generala se convoaca in §edinfa ordinara cel pufin o data pe an, in baza 

deciziei consiliului de administrare, conform prevederilor din statut.
(2) Adunarea generala extraordinara se convoaca:

a) la inifiativa consiliului de administrare;
b) la cererea comisiei de cenzori;
c) la cererea comitetului de selectare;
d) la cererea membrilor GAL care constituie cel pu{in 20 la suta din numarul total de
membrii;
e) la cererea organului central de specialitate, in condiliile articolului 35 alineatul (4).

(3) Daca Consiliul de administrare nu convoaca adunarea generala extraordinara, conform 
alineatului (2), aceasta se convoaca de catre comisia de cenzori, comitetul de selectare, de catre 
membrii GAL menfionafi la alineatul (2) litera d) sau de catre organul executiv.



(4) Pre§edintele GAL, cu cel pu|in 15 zile inainte de adunarea generala extraordinara, 
m§tiinleaza despre aceasta fiecare membru al GAL in forma scrisa §i/sau publica avizul 
respectiv, in conformitate cu prevederile statutului §i regulilor interne de comunicare ale GAL.

Articolul 22. Atribuirea voturilor
(1) Voturile in GAL se atribuie in conformitate cu principiul: fiecare membru dispune de un 

singur vot;
(2) Membrul GAL nu participa la vot, in cazul:

a) revocarii lui din functia eligibila in GAL;
b) adoptarii unei decizii, in care acesta a declarat un conflict de interes;
c) excluderii lui din GAL.

(3) Membrii consiliului de administrare, comitetului de selectare §i comisiei de cenzori nu 
participa la vot, in cazul in care adunarea generala adopta hotarari pe marginea activitatii 
organului in care ace§tia activeaza.

Articolul 23. Atribufiile Consiliului de administrare
(1) Consiliul de administrare este responsabil in fafa adunarii generate pentru funcjionarea 

§i gestionarea GAL in perioadele dintre adunarile generale.
(2) Competenfele consiliului de administrare sunt urmatoarele:

a) asigura implementarea deciziilor adunarii generale, bugetului §i planului de activitate 
a GAL;

b) monitorizeaza performantele GAL;
c) aproba incheierea contractelor, in conformitate cu bugetul §i planul de activitate;
d) convoaca adunarea generala a membrilor GAL;
e) selecteaza §i nume§te directorul GAL;
f) aproba proiectul de buget, planul de activitate, raportul anual, regulamentele interne 

§i alte acte §i le prezinta pentru aprobare adunarii generale;
g) asigura respectarea procedurilor in activitatea GAL, conform prevederilor statutare;
h) asigura respectarea procedurilor financiare §i a celor de evidenja contabila ale GAL;
i) decide asupra semnarii de catre director a contractelor a caror valoare este egala sau 

depa§e§te marimea stability in Statutul GAL.
j) alte competente ce pot fi stabilite de adunarea generala sau stipulate de statut ori de 

prezenta lege.

Articolul 24. Componenfa Consiliului de administrare
(1) Consiliul de administrare este constituit dintr-un numar impar de membri, din cel pujin 

5 persoane si cel mult 11 persoane, toti find membri/reprezentanji ai membrilor GAL, 
respectand prevederile articolul 7 litera b).

(2) Component numerica a Consiliului de administrare, durata mandatului, retragerea unui 
membru §i posibilitatea substituirii acestuia pe durata mandatului neexercitat cu alt membru, se 
stabilesc in statut.

(3) Consiliului de administrare este ales de adunarea generala pentru un mandat de cel mult
3 ani.

(4) Un membru al Consiliului de administrare nu poate define mai mult de 2 mandate 
succesive. Dupa expirarea celui de-al doilea mandat, membrul consiliului de administrare are 
dreptul sa fie reales pentru al treilea mandat, doar daca intre al doilea §i al treilea mandat a 
trecut cel pufin un an.

(5) Fiecare membru al Consiliului de administrare actioneaza in interesele GAL §i declara 
orice conflict de interes aparut in exercitarea atributiilor pe care le define. Conflictul de interese



declarat se solufioneaza in conformitate cu Regulamentul cu privire la procedurile interne de 
declarare a conflictelor de interese.

(6) Consiliul de administrare alege din randul membrilor sai secretarul Consiliului.

Articolul 25. Convocarea Consiliului de administrare
(1) Consiliul de administrare se convoaca, de regula, o data in doua luni sau mai des, in caz 

de necesitate.
(2) Convocarea consiliului de administrare se face la solicitarea a cel pujin o treime din 

membrii sai, la solicitarea Pre§edintelui GAL sau la solicitarea directorului GAL.
(3) §edin|ele Consiliului de administrare se considera deliberative, daca la §edin{e sunt 

prezen^i cel pufin jumatate plus unul din membrii sai.
(4) Deciziile consiliului de administrare sunt adoptate prin consens, iar daca nu se ajunge la 

un consens - prin votul majoritatii simple a celor prezenti.
(5) La §edinfele Consiliului de administrare, de regula, este prezent directorul GAL, fara 

drept de vot.
(6) La §edintele Consiliului de administrare se intocme§te procesul-verbal, care se pastreaza 

in conformitate cu prevederile statutului sau a regulamentelor interne GAL.

Articolul 26. Pre$edintele GAL
(1) Pre§edintele GAL este in acela§i timp pre§edinte al Consiliului de administrare §i 

pre§edinte al Comitetului de selectare.
(2) Atributiile pre§edintelui sunt urmatoarele:

a) convoaca §i prezideaza sedintele adunarii generale, ale consiliului de administrare §i 
comitetului de selectare;

b) semneaza acordurile de colaborare §i alte acte, in conformitate cu deciziile adunarii 
generale, ale consiliului de administrare §i comitetului de selectare;

c) exercita alte atributii specificate in statut.
(3) Vicepresedintele exercita atribufiile pre§edintelui, in cazul in care acesta nu poate 

exercita atributiile din motive obiective.

Articolul 27. Comitetul de selectare
(1) Comitetul de selectare GAL este organul colegial, compus din cel pujin 5 persoane si 

cel mult 11 persoane, alese de catre adunarea generala a GAL, prin vot direct, pe un termen de 
cel mult 3 ani.

(2) Numarul membrilor si durata mandatului Comitetului de selectare se stabilesc in statutul
GAL.

(3) Comitetul de selectare are urmatoarea competenta:
a) elaboreaza documentatia pentru programe locale de finanjare;
b) efectueaza evaluarea §i selectarea proiectelor recepjionate §i le propune Adunarii
Generale spre aprobare.

(4) Comitetul de selectare se constituie dintr-un numar impar de persoane, respectand 
prevederile articolului 7 alineatul (2).

(5) Activitatea Comitetului de selectare §i atributiile acestuia se stabilesc printr-un 
regulament aprobat de Adunarea generala.

(6) In procesul selectarii proiectelor, Comitetul de selectare se ghideaza de prevederile 
cadrului normativ, regulamentele interne ale GAL §i obiectivele Strategic! de Dezvoltare 
Locala a GAL.



(7) In activitatea lor, membrii Comitetului de selectare declara conflictele de interese. 
Conflictului de interese declarat se solu{ioneaza in conformitate cu Regulamentul cu privire la 
procedurile interne de declarare a conflictelor de interese.

Articolul 28. Comisia de cenzori
(1) Comisia de cenzori efectueaza controlul asupra gestiunii GAL §i a activitajii organelor 

acestuia. Comisia de cenzori este formata din cel putin 3 persoane, prin vot direct, pe un termen 
de cel mult 3 ani. Durata mandatului §i componenta numerica a Comisiei de Cenzori sunt 
stabilite in statutul GAL.

(2) Membri ai Comisiei de Cenzori nu pot fi:
a) directorul GAL, membrii Consiliului de administrare sau Comitetului de selectare;
b) sopil, afinii §i rudele directorului GAL, membrii Consiliului de administrare sau 

Comitetului de selectare pana la gradul al IV-lea inclusiv;
c) persoana cu antecedente penale nestinse pentru infractiuni contra patrimoniului, 

infractiuni economice, infracfiuni savarsite de persoane cu funcjie de raspundere sau 
de persoane care gestioneaza organizatii comerciale, comise cu intense.

(3) Activitatea Comisiei de cenzori §i atributiile acesteia se stabilesc printr-un regulament 
aprobat de adunarea generala.

(4) Auditul activitatii fmanciar-economice a GAL este efectuat cel pujin o data pe an, la 
initiativa Comisiei de cenzori, Consiliului de administrare, Comitetului de selectare sau 
pre§edintelui GAL.

(5) Consiliul de administrare, comitetul de selectare §i directorul GAL prezinta 
documentele privind activitatea financiar-economica a GAL, la solicitarea Comisiei de cenzori.

(6) Comisia de cenzori este responsabila pentru verificarea managementului financiar- 
economic al GAL si pentru elaborarea §i prezentarea raportului anual cu privire la acest subiect 
in fata adunarii generale.

Articolul 29. Prevederi comune cu privire la persoanele cu funcfii eligibile
(1) Membrii Consiliului de administrare, ai Comitetului de selectare §i ai Comisiei de 

cenzori nu sunt angajap ai GAL §i nu sunt remunera|i.
(2) Pentru unele activitati ce rezulta din realizarea funcfiilor, in funcfie de bugetul GAL, 

acesti membri au dreptul la rambursarea cheltuielilor, in modul stabilit prin statut sau alte acte 
interne ale GAL.

(3) Mandatul membrului Consiliului de administrare, al Comitetului de selectare §i al 
Comisiei de cenzori se stinge in urmatoarele cazuri:

a) excluderea din lista membrilor GAL;
b) renuntarea in forma scrisa;
c) decesul;
d) revocarea prin hotararea adunarii generale.

(4) In cazul reprezentantului membrului GAL - persoana juridica, reprezentantul poate fi 
revocat la solicitarea persoanei juridice in cauza. In cazul respectiv persoana juridica, membru 
GAL, va prezenta decizia privind revocarea reprezentantului §i numirea unui alt reprezentant al 
sau in cadrul GAL.

(5) Membrii Consiliului de administrare, ai Comitetului de selectare §i ai Comisiei de 
cenzori se revoca prin hotararea adunarii generale in caz de:

a) executare necorespunzatoare a obligatiilor;
b) lipsa repetata de la §edintele planificate.



(6) In cazul in care o persoana cu funcpe eligibila din cadrul GAL este revocata de 
adunarea generala, la aceea§i §edin{a a adunarii se alege o noua persoana pentru fiinctia ramasa 
vacanta. In cazul in care nu a fost posibila alegerea, funcjia ramasa vacanta va fi suplinita la 
urmatoarea §edin{a a adunarii generale.

Articolul 30. Organul executiv personalul GAL
(1) Directorul §i contabilul-§ef este numit in func{ie in baza de concurs, de catre Consiliul 

de administrare, cu aprobarea adunarii generale.
(2) Concursul de selectare la funcjia de director §i §ef-contabil al GAL va fi unul public, 

asigurandu-se accesul la informafie privind organizarea §i desfa^urarea acestuia.
(3) Functia de director poate fi ocupata de catre persoana fizica care intrune§te urmatoarele 

condijii:
a) este cetatean al Republicii Moldova;
b) este stabilit cu domiciliul pe teritoriul GAL;
c) a absolvit o institute superioara de invajamint;
d) are experienja in administrarea unei persoane juridice de cel pujin 3 ani;
e) nu are antecedente penale;
f) are capacitate deplina de exercijiu.

(4) Contabil-§ef poate fi persoana fizica care intrune§te urmatoarele condijii:
a) este cetacean al Republicii Moldova;
b) are studii superioare cu profil economic-financiar;
c) are experienfa in sfera finaciara nu mai pufin de 3 ani;
d) cunoa§te actelor legislative §i normative din domeniul de specialitate;
e) cunostinte de operare PC (MS Offce (Word, Excel);
f) cunostinte de operare a programei de specialitate 1C.

(5) Directorul reprezinta GAL in relafiile cu persoanele terte in conformitate cu statutul.
(6) Directorul prezinta raportul de activitate in fa|a Consiliului de administrare §i, de regula, 

participa la sedinfele Consiliului, dar nu participa la luarea deciziilor §i nici la vot.
(7) Directorul §i personalul executiv al GAL sunt angajati in munca in conformitate cu 

legislafia muncii.
(8) In cazul in care un angajat al GAL este membru GAL, aceasta calitate se suspenda, de 

plin drept, pe perioada angajarii.
(9) Pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi, persoanele responsabile poarta 

raspundere disciplinara, contraventionala sau penala, in cazul in care faptele savar§ite intrunesc 
elementele unei infractiuni.

(10) Dupa necesitate poate fi angajat §i alt personal executiv.

Capitolul IV
MANAGEMENTUL FINANCIAR §1 INTERN

Articolul 31. Sursele de finantare ale GAL
(1) Drept surse de finantare ale GAL pot servi:

a) cotizatiile anuale de membru;
b) donaliile §i/sau granturile;
c) subventiile acordate din Fondul national de dezvoltare a agriculturii §i mediului rural, 
in cadrul Programului LEADER;
d) dobanzile la mijloacele financiare depuse de GAL in conturi bancare;
e) sursele financiare pentru serviciile prestate de GAL.

(2) Administrarea fondurilor GAL se face de catre Consiliul de administrare.



Articolul 32. Cotizafia anuala de membra
(1) GAL percepe o cotiza{ie anuala de membru pentru acoperirea costurilor fixe §i altor 

cheltuieli ce tin de activitatea sa, aceasta fund achitata de membrii sai la data sau inainte de 
data fixata in statut sau regulamentul intern.

(2) Suma cotizatiei anuale achitate se stabileste prin statut sau prin regulament intern de 
functionare.

Articolul 33. Registrele de evidenfa ale GAL
(1) In procesul de activitate GAL va tine urmatoarele registre:

a) registrul membrilor GAL;
b) registrul contractelor;
c) registrul proiectelor §i beneficiarilor de suport al GAL;
d) registrul monitorizarilor §i evaluarilor efectuate la beneficiarii GAL;
e) registrele de evidenja contabila;
f) registrul de inventariere a mijloacelor;
g) registrul proceselor-verbale ale adunarii generale, ale Consiliului de administrare, ale 
Comitetului de selectare §i Comisiei de cenzori.

(2) GAL realizeazS evidenja contabila, in conformitate cu Legea contabilitatii §i raportarii 
financiare Nr. 287/2017.

Articolul 34. Darile de seama anuale

(1) GAL, in termen de 120 zile de la finele anului sau financiar, prezinta organului central 
de specialitate darea de seama anuala, impreuna cu o copie a rapoartelor financiare, in modul 
stabilit de organul central de specialitate.

(2) GAL prezinta raportul anual de activitate pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie pina 
la data de 31 ianuarie a anului urmator de raportare.

Capitolul V
MONITORIZARE $1 SUPRAVEGHERE

Articolul 35. Monitorizarea
(1) Monitorizarea activitajii GAL §i impactul implementarii proiectelor de dezvoltare locala 

gestionate de catre GAL se asigura de organul central de specialitate, care este responsabil de 
gestionarea §i implementarea Programului LEADER in Republica Moldova.

(2) Monitorizarea activitapi GAL se efectueaza conform procedurilor aprobate de organul 
central de specialitate.

(3) Organul central de specialitate elaboreaza §i aproba Ghidul GAL.

Articolul 36. Supravegherea

(1) Organul central de specialitate este in drept sa verifice registrele GAL, in urmatoarele 
conditii:

a) la cererea scrisa a cel pupn 10% din membri GAL, care pretind existenja unor 
incorectitudini in funcponarea GAL;

b) in cazul in care, dupa analiza darii de seama anuale sau a rapoartelor financiare ale 
GAL, organul central de specialitate constata incalcari financiare sau legale.

(2) In cazul depistarii incalcarilor, organul central de specialitate solicita GAL-lui 
efectuarea unui audit extern prin angajarea unei companii licentiate de audit in acest scop.



(3) Constatarile auditului se expediaza organului central de specialitate. In cazul in care 
sunt constatate incalcari financiare sau legale, sau faptul ca GAL nu a activat in corespundere 
cu prezenta lege, organul central de specialitate solicita Consiliului de administrare sa convoace 
adunarea generala extraordinara, in cadrul careia constatarile se prezinta membrilor GAL.

(4) Daca Consiliul de administrare nu convoaca adunarea generala in decurs de 30 de zile, 
organul central de specialitate convoaca adunarea generala din oficiu.

(5) Ca urmare a ^edin^ei Adunarii generale, Consiliul de administrare elaboreaza §i prezinta 
spre coordonare organului central de specialitate un plan de acjiuni pentru inlaturarea 
iregularitajilor in activitatea GAL §i conformarca cu recomandarile organului central de 
specialitate.

(6) Organul central de specialitate stabileste un termen rezonabil pentru realizarea planului 
de acjiuni §i ulterior verifica realizarea acestuia.

(7) In cazul in care planul de acfiuni nu se realizeaza §i GAL nu se conformeaza 
recomandarilor, organul central de specialitate este in drept de a radia GAL din Registrul 
Grupurilor de Actiune Locala.

Articolul 37. Registrul Grupurilor de Acfiune Locala
(1) Organul central de specialitate instituie §i pne Registrul Grupurilor de Acjiune Locala.
(2) Datele privind GAL se introduc in Registrul Grupurilor de Acfiune Locala in baza 

actelor ce atesta inregistrarea GAL de catre organul de inregistrare.
(3) Registrul Grupurilor de Acfiune Locala confine urmatoarele date cu privire la fiecare

GAL:
a) denumirea §i sediul GAL;
b) numarul unitafilor administrativ-teritoriale §i denumirea localitafilor ce intra in 

componenfa GAL;
c) numarul populafiei din teritoriul GAL;
d) numarul membrilor GAL;
e) numele, adresele §i numerele de telefon ale membrilor Consiliului de administrare §i 

ale directorului GAL;
f) data prezentarii ultimului raport financiar anual;
g) detalii privind finanfarea oferita GAL din partea statului.

(4) Datele confinute in Registrul Grupurilor de Acfiune Locala sunt publice in condifiile §i 
in limitele prevazute de legislafia privind accesul la informafie, secretul de stat, secretul 
comercial, protecfia datelor personale, registrele, precum §i de tratatele intemafionale la care 
Republica Moldova este parte.

(5) Radierea datelor privind GAL din Registrul Grupurilor de Acfiune Locala are loc in 
temeiul articolului 36 alin. (7) §i a actelor ce atesta lichidarea GAL.

Capitolul VI
DISPOZITII FINALE $1 TRANZITORII

Articolul 38. Dispozifii finale
Guvemul, in termen de 6 luni, va aduce actele sale normative in conformitate cu prezenta

lege.

Articolul 39. Dispozifii tranzitorii
(1) Legea nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenfionare in dezvoltarea agriculturii 

§i mediului rural (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, Nr. 67-71, art. 93), cu 
modificarile ulterioare, se modifica, dupa cum urmeaza:



a) Din articolul 3 se exclud notiunile ”grup de actiune locala” §i ’’strategic de dezvoltare 
locala”;

b) In tot confinutul Legii cuvintele ”GAL” la orice forma gramaticala se substituie cu 
cuvintele ”grup de actiune locala” la forma gramaticala corespunzatoare.

(2) Legea nr. 220/ 2007 privind inregistrarea de stat a persoanelor juridice§i a 
intreprinzatorilor individuali rural (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2077, Nr. 184- 
187, art. 711), cu modificarile ulterioare, se modifica, dupa cum urmeaza:

Articolul 7 alineatul (1) se completeaza cu litera e) cu urmatorul cuprins:
”e) decizia Ministerului Agriculturii, Dezvoltarii Regionale §i Mediului - pentru grupurile 

de acjiune locala.”



NOTA INFORMATIVA
la proiectul de lege cu privire la grupurile de actiune locala

1. Denumirea autorului dupa caz, a participantilor la elaborarea proiectului_____
Prezentul proiect este elaborat de catre Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale si 
Mediului, in colaborare cu Reteaua Nationals LEADER, in scopul realizarii Planului 
National de Actiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova- 

Uniunea Europeans pentru perioada 2020-2023, a Planului de Actiuni al Guvemului 
Republicii Moldova pentru anii 2020-2023, obiectivului specific nr. 3.3 din Strategia 

Nationals de Dezvoltare AgricolS si RuralS 2014-2020, precum si a Legii nr. 276/2016 cu 

privire la principiile de subventionare in dezvoltarea agriculturii si mediului rural, cu 

modificSrile ulterioare.
2. Condi(iiIe ce au impus elaborarea proiectului de act normativ §i finalitafile 
urmarite
Necesitatea elaborSrii si promovSrii proiectului de lege cu privire la grupurile de actiune 

locala a fost determinatS de modificSrile produse prin Legea nr. 17 din 20 februarie 2020 

in Legea nr. 276/2016 cu privire la principiile de subventionare in dezvoltarea agriculturii 
si mediului rural.
Aceste modificSri se refers la crearea Programului de Stat LEADER, finantat din surse 

publice cu o valoare de panS la 5 % din Fondul National de Dezvoltare a Agriculturii si 
Mediului Rural. Mecanismul de functionare a abordSrii LEADER1 este bazat pe 

Grupurile de Actiune Locala (in continuare - GAL), care reprezintS parteneriate 

intersectoriale formate din reprezentanti ai sectorului public, antreprenorial si civic. 
Actualmente, Grupurile de Actiune Locals nu sunt inregistrate in calitate de persoane 

juridice din lipsa reglementSrii formei speciale de organizare in cadrul legal al Republicii 
Moldova. Proiectul de lege propus vine drept o solutie pentru inregistrarea si 
reglementarea activitStii GAL.
PanS la initierea elaborSrii proiectului, a fost efectuatS Analiza ex-ante a MSsurii de 

interventie aferentS Obiectivului Specific nr. 3.3 din Strategia Nationals de Dezvoltare 

AgricolS si RuralS 2014-2020 privind crearea si functionarea Grupurilor de Actiune 

Locals si implementarea Programului LEADER in Republica Moldova.

Analiza efectuatS a scos in evidentS lipsa cadrului normativ care ar reglementa

1 LEADER este un instrument de dezvoltare rurala teritoriala al UE, care face parte din politica de dezvoltare rurala a 
UE (5-7 % din fondurile de dezvoltare rurala $i a agriculturii sunt direc(ionate pentru Programul LEADER). LEADER 
este o abreviere din limba franceza, care presupune ’’Legaturi Intre Actiuni pentru Dezvoltarea Economiei Rurale”. 
Abordarea LEADER este implementata atat in {arile membre, cat §i in tarile asociative, creand o baza pentru 
reinventarea zonelor rurale §i asigurand cre§terea economica durabila la nivel local.



constituirea si functionarea grupurilor de actiune locala, care, de fapt, reprezinta o solutie 

optima pentru problemele ce incetinesc progresul privind imbunatatirea nivelului de 

munca si trai in mediul rural. De altfel, se propune aplicarea, in special, a mecanismului 
LEADER, care consolideaza cooperarea comunitara, dar si modul de diversificare a 

economiei locale.
Ulterior, a fost elaborate si Analiza Impactului de Reglementare a actului normativ, care, 
in temeiul pet. 11 subpet. 21) lit. b) din Metodologia de analiza a impactului in procesul de 

fundamentare a proiectelor de acte normative, aprobata prin Hotararea Guvemului nr. 
23/2019, a fost remisa spre consultare Ministerului Finanfelor. Si proiectul de lege cu 

Analiza ex-ante si Analiza Impactului de Reglementare au fost sustinute de Ministerul 
Finantelor.
Astfel, prin implementarea Programului LEADER si finantarea Grupurilor de Actiune 

Locala din surse publice se urmareste scopul de imbunatatire si ajustare a politicilor 

statului in domeniul dezvoltarii mediului rural si al agriculturii la necesitatile locale, 
pentru garantarea unei dezvoltari eficiente a zonelor rurale, pastrand continuitatea 

politicilor promovate de Minister, care au drept scop 

Programul de Activitate al Guvemului Republicii Moldova si implementarea obiectivelor 

prevazute in Strategia nationala de dezvoltare agricola si rurala 2014-2020, aprobata prin 

Hotararea Guvemului nr. 409/2014.
in acest context, este imperios necesara crearea unui cadru legal de inregistrare si 
functionare a GAL-lor.
Prin urmare, se propune spre examinare proiectul de lege cu privire la grupurile de actiune 

locala, care cuprinde amploarea si complexitatea abordarii LEADER, §i 
constituirea, activitatea, reorganizarea si lichidarea grupurilor de actiune locala.

Proiectul este insotit de Analiza ex-ante a Masurii de interventie aferenta crearii si 
functionarii Grupurilor de Actiune Locala si de Analiza Impactului de

realizarea obiectivelor din

anume

Reglementare.
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au drept scop 

armonizarea legislafiei nationale cu legislajia Uniunii Europene_________________
Proiectul nu contine norme privind armonizarea legislatiei nationale cu legislajia Uniunii
Europene.
4. Principalele prevederi ale proiectului $i evidentierea elementelor noi
Abordarea LEADER se implementeaza in Republica Moldova de la sfarsitul anului 2015 

prijinul oferit de catre partenerii de dezvoltare (Uniunea Europeana, Polonia, Elvetia,cu s



SUA, Marea Britanie, Romania, Estonia, Republica Ceha, §i altii) in colaborare cu 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale si Mediului (MADRM). In Republica 

Moldova exista deja 32 de GAL-uri, in care sunt implicate aproximativ 300 de unitati 
administrativ-teritoriale (35 % din zonele rurale) si cca 1250 de institutii/organizatii 
locale, inclusiv APL-urile. GAL-urile se afla la diferite etape de dezvoltare: unele GAL- 

uri sunt in proces de creare, altele au implementat/implementeaza proiecte de dezvoltare 

locala. in anul 2018, au fost implementate aproximativ 160 de microproiecte cu un buget 
total de cofinantare din surse externe de 7.000.000 MDL, iar in anul 2019 au fost 
implementate circa 250 de microproiecte cu un buget total de cofinantare din surse 

externe de 10.000.000 MDL. in anul 2020, estimativ, GAL-urile vor implementa din 

sursele de finantare ale Uniunii Europene si Asistentei Poloniei circa 400 microproiecte 

cu o valoare totala de aproximativ 20.000.000 MDL.
Proiectele sustinute de GAL-uri sunt proiecte implementate de reprezentantii a trei 
sectoare (public, antreprenorial si civic), care contribuie la implementarea Strategiilor de 

Dezvoltare Locala ale GAL si la realizarea obiectivelor Strategic! nationale de dezvoltare 

agricola si rurala. Un accent deosebit este pus pe dezvoltarea economica a teritoriului 
GAL (cel putin 50 % din finantarile oferite sunt pentru dezvoltarea economica).
Prezentul proiect de lege reprezinta o lege specials noua, care are drept scop crearea 

cadrului legal pentru constituirea §i functionarea Grupurilor de Actiune Locala Tn calitate 

de entitate juridica. Proiectul are drept obiect de reglementare constituirea, activitatea si 
dizolvarea Grupurilor de Actiune Locala. in procesul de elaborare a proiectului de lege, 
Ministerul s-a condus de practica existenta de creare si functionare a GAL-urilor, 
colaborand cu organizatii ce au facilitat crearea, dezvoltarea si finantarea GAL-urilor in 

Republica Moldova.
Proiectul de lege stabileste urmatoarele prevederi:

S Statutul juridic, scopul si sarcinile Grupului de Actiune Locala;
S Principiile activitatii si caracteristicile Grupului de Actiune Locala;
S Calitatea de membru si constituirea Grupului de Actiune Locala;
^ Inregistrarea GAL, drepturile si obligatiunile membrilor GAL;
S Lichidarea GAL;
S Organele de conducere ale GAL;
S Managements financiar si intern al GAL;
S Monitorizarea si supravegherea GAL.

Implementarea prezentului actul normativ va crea beneficii sociale, acoperind un numar 

semnificativ de beneficiari, beneficii economice, relevand un numar considerabil de



locuri de munca si afaceri viabile ce urmeaza sa functioneze in zonele rurale, precum si 
beneficii fiscale, stimuland activitatea economica a localitatilor rurale si favorizand 

ulterior contributiile beneficiarilor in bugetul de stat.
De asemenea, proiectul de lege propus spre examinare va avea impact juridic, social, 
economic, administrativ, fiscal si de mediu.
Impactul juridic consta in oferirea dreptului GAL-ului de a se constitui drept entitate 

juridica.
Impactul social va fi resimtit in numarul locurilor de munca noi create sau numarul 
persoanelor care vor obtine acces la serviciile publice imbunatatite. Astfel, in cazul 
implementarii abordarii LEADER in Republica Moldova, prin alocarea a 5 % din 

FNDAMR pentru implementarea masurii LEADER, se estimeaza crearea a 1125 de 

locuri de munca.
Impactul administrativ va impune crearea noilor structuri administrative sau va conduce 

la cresterea personalului celor existente.
Impactul economic va conduce la modificari de natura economica, benefice pentru 

societate, care vor facilita organizarea unor evenimente cu conotatie economica, precum 

targurile sau iarmaroacele.
Impactul fiscal va fi vadit prin incasarile din impozite directe. Locurile noi de munca vor 

conduce la cresterea incasarilor intreprinderilor, aceasta va contribui la cresterea PIB-ului, 
dar si la cresterea impozitelor achitate de catre intreprinderi.
Impactul de mediu se va resimti in actiunile si proiectele implementate de promovare a 

turismului sau dezvoltare a patrimoniului cultural si natural.
5. Fundamentarea economico-financiara
Implementarea prevederilor proiectului se va efectua din contul alocatiilor prevazute 

pentru Fondul national de dezvoltare a agriculturii si mediului rural in cuantumul de pana 

la 5 %, in limita aprobata in bugetul de stat pentru anul respectiv.
6. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare
Adoptarea si punerea in aplicare a prevederilor proiectului nu impune necesitatea 

aprobarii unui act normativ de implementare a legislatiei privind grupurile de actiune 

locala.
7. Avizarea §i consultarea publica a proiectului
In conformitate cu prevederile Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative si ale 

Regulamentului, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 610/2018, prezentul proiect a fost 
transmis Cancelariei de Stat si Ministerului Finantelor spre examinare si consultare. 
Ulterior, in temeiul pet. 11 subpet. 21) lit. b) din Metodologia de analiza a impactului in 

procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative, aprobata prin Hotararea



Guvemului nr. 23/2019, Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale si Mediului a 

remis Ministerului Finantelor spre consultare Analiza impactului de reglementare la 

proiectul de lege cu privire la grupurile de actiune locald, insotita de proiectul propriu-
zis.
Pentru asigurarea transparentei in procesul decizional, proiectul legii, Analiza ex-ante si 
Analiza impactului de reglementare an fost plasate pe pagina web oficiala a MADRM si 
pe www.particip.gov.md. Ulterior, a fost asigurata examinarea si expertizarea proiectului 
de catre autoritatile competente.
8. Constatarile expertize! anticoruptie
Proiectul a fost supus expertizei anticoruptie de catre Centrului National Anticoruptie. 
Astfel, potrivit expertizei, proiectul propune un concept nou de organizare a cooperarii 
intersectoriale la nivel local cu implicarea entitatilor publice, sectoral privat si societatea
civila, pentru promovarea unor programe de dezvoltare in sectorul rural.
/\
In cadrul procesului de elaborare au fost asigurate rigorile de transparenja decizionala. 
Proiectul a fost supus analizei impactului de reglementare, conform cerintelor legale. 
Totodata, in normele elaborate au fost identificate riscuri de coruptie, in special:
- lipsa transparentei privind organizarea concursului de selectare a directorului si 
contabilului-sef in cadrul GAL;
- lipsa cerintelor minime vis-a-vis de candidatii la functia de director §i contabil-sef in 

cadrul GAL;
- utilizarea neuniforma si diferita a termenilor din proiect, in special „ /dosar”,
„interes personal/conflicte de interes” etc.;
- lipsa normelor care sa reglementeze expres incompatibilitatile calitatii de membru al 
unui GAL;
- prezenta unor norme de trimitere defectuoase etc.
Constatarile expertizei anticorupjie au fost luate in consideratie si proiectul a fost ajustat 
in vederea eliminarii factorilor de rise.
9. Constatarile expertizei de compatibiiitate_____
Proiectul nu necesita expertiza de compatibilitate.
10. Constatarile expertizei juridice
Proiectul a fost supus expertizei juridice de catre Ministerului Justifiei §i adaptat la 
cerintele de rigoare ale legislatiei in vigoare.____________________________________
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