
GAL-Component

Aplicație destinată depunerii dosarelor pentru selectare a Grupului de Acțiune
Locală și aprobare a Strategiei de Dezvoltare Locală pentru finanțare



Cuprins:

1. Autentificare

2. Completare informatii despre GAL

3. Generare cerere

4. Semnare fisiere

5. Creare dosar

6. Completare dosar

7. Expediere dosar



1. Autentificare

• https://maia.gov.md

• http://mlis.aipa.md:8080/mli
s/mlis/r/gal-component

• În câmpul Username se 
introduce IDNO-ul GAL-ului, 
în câmpul Password se 
introduce parola primită prin
e-mail.

http://mlis.aipa.md:8080/mlis/mlis/r/gal-component


2. Completare informatii despre GAL

• Această pagină
reprezintă profilul
GAL-ului

• Pentru a redacta
informația
generală apăsăm
butonul "creion"



Redactare Informație generală
GAL

• Se completează toate
câmpurile, după care se 
apasă butonul "Salvează".

• În cazul în care este
necesar de făcut careva
modificări se trece la pasul 
anterior



Personalul GAL-ului

Rubrica
conține datele generale cu 
privire la AngajațiiGAL-ului.

Pentru a adăuga informații
despre personalul GAL-ului, 
se apasă pe 
butonul "Adaugă".

Pentru a modifica datele deja
introduse se apasă butonul
"creion"



Redactare Personal 
GAL

• Se completează toate câmpu
rile, după care 
se apasă butonul "Salvează".

• În cazul în care 
este necesar de făcut careva
modificări se trece la pasul 
anterior



Componența teritorială

Rubrica conține datele cu privi
re la Componența teritorială
a GAL-ului.

Pentru a adăuga informație, se
apasă pe butonul "Adaugă".
Pentru a modifica datele deja i
ntroduse se apasă butonul "cr
eion"



Redactare Date despre teritoriu

• Se completează toate câmpurile,
după care se apasă butonul "Salv
ează".

• În cazul în 
care este necesar de făcut careva
modificări se trece la 
pasul anterior



Membrii GAL-ului

Rubrica conține datele cu privire la Componența teritorială a GAL-ului.

• Pentru a adăuga informație, se apasă pe butonul "Adaugă".
• Pentru a modifica datele deja introduse se apasă butonul "creion"



Redactare Membrii GAL-ului

• Se completează toate câmpu
rile, după care se apasă buto
nul "Salvează".

• În cazul în 
care este necesar de făcut ca
reva modificări se trece la pa
sul anterior



Date despre finanțare

Rubrica conține datele cu privire la Datele despre finanțare a GAL-ului.

• Pentru a adăuga informație, se apasă pe butonul "Adaugă".
• Pentru a modifica datele deja introduse se apasă butonul "creion"



Redactare Date despre finanțare

• Se completează toate câmpuri
le, după care se apasă butonul
"Salvează".

• În cazul că este necesar de făc
ut careva modificări se trece l
a pasul anterior



3. Generare cerere de aplicare

Pentru generarea cererii se apasă butonul "Generează cererea de aplicare„. 
Cererea generată în fromat pdf se va descărca în browser (cum e arătat în imagine).



4. Semnare fisiere

1. Se pregătesc toate actele
scanate, în format pdf

2.Se accesează Msign din menu, 
după care veți fi redirecționați
pentru a semna digital fisierele



5. Creare dosar

După semnarea fisierelor accesăm rubrica Dosar in menu.
Apăsămbutonul Adaugă



Creare dosar

Completăm cîmpurile si apasam butonulAdaugă



Editare dosar







Expediere dosar
Pentru a expedia dosarul către MAIA 
e necesar de apăsat butonul Expediază
dosar către MAIA

ATENTIE!După expedierea dosarului
către MAIA nu veți avea posibilitatea de 
a redacta sau a face careva modificări
de fisire sau date.

Statutul dosarului va putea fi urmărit in 
menu la Dosar


