
MINISTERUL 
AGRICULTURII 

INDUSTRIEI ALIMENTARE 
AL REPUBLICII MOLDOVA

MHHHCTEPCTBO 
CEJIBCKOEO X03RHCTBA 
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PECnYBJIHKH MOJIAOBA

'o

ORDIN 
mun. Chisinau

” /Y ” Hi Cl c 2022 Nr.

Cu privire la implementarea 
Hotararii Guvernului nr. 277/2022

In temeiul pet. 19 din Regulamentul privind acordarea subven|iilor in avans pentru 
dezvoltarea locala prin implementarea Programului LEADER, aprobat prin Hotartrea Guvernului nr. 
277/2022 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 134, art. 345),

ORDON:

1. Se instituie Comisia de selectare si aprobare, conform anexei nr. 1.
2. Se aproba Regulamentul de functionare a Comisiei de selectare §i aprobare, conform anexei

3. Secretariatul Comisiei de selectare si aprobare va fi asigurat de catre Directia politic! si 
programe de dezvoltare rurala.

4. In cazul eliberarii din functie a unor membri ai Comisiei nominalizate, functiile acestora vor 
fi exercitate de persoanele nou-desemnate m functiile respective de catre institutiile abilitate, fara 
emiterea unui nou ordin al Ministerului.

5. Prezentul ordin se plaseaza pe pagina web a Ministerului si se publica Tn Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova.

6. Controlul asupra executarii prezentului ordin \\ exercit personal.

nr. 2.

Ministru ioi/el GHERCIU



Actiune Numele, prenumele Se: Data
Elaborat: Galina Petrachi
Coordonat: Sergiu Gherciu

Vasilii Dogotari



Anexa nr. 1
la ordinal nr. din -// OS. 2022

COMPONENTA NOMINALA 
a Comisiei de selectare §i aprobare

Sergiu GHERCIU Secretar de Stat, Ministerul Agriculturii Industrie! 
Alimentare, pre^edinte al Comisiei

Galina PETRACHI $ef Directie politici programe de dezvoltare rurala, 
Ministerul Agriculturii $i Industrie! Alimentare________
^ef Directie analiza, monitorizare §i evaluare a 
politicilor, Ministerul Agriculturii §i Industrie! 
Alimentare

Liliana MARTIN

Petru TIMBER Director adjunct, Agenda de Interventie si Plati pentru 
Agricultura

Ana CERNEVA Director executiv, Reteaua Nationals LEADER din 
Republica Moldova

Dmitrii POPA Director executiv al Rejelei de Dezvoltare a 
Comunitatilor Rurale
Director executiv, Congresul Autoritafilor Locale din 
Moldova

Viorel FURDUI

Membrii supleanti ai Comisiei

Eugenia CIRLIG Consultant principal, Direcjia politici §i programe de 
dezvoltare rurala, Ministerul Agriculturii $i Industriei 
Alimentare

Elena STOIAN Sef interimar Secfia relalii externe §i comunicare, 
Agenda de Interventie ?i Plati pentru Agricultura______
Consultant principal, Direcfia analiza, monitorizare $i 
evaluare a politicilor, Ministerul Agriculturii §i 
Industriei Alimentare

Ruxanda MACUH

Vitalie JEREGHI Manager Unitatea de Implementare a Metodologiei 
LEADER, Reteaua Nationals LEADER din Republica 
Moldova

Nicolae TILTU Membrul Consiliului de administrare al Re|elei de 
Dezvoltare a Comunitatilor Rurale
Expert, Congresul Autoritatilor Locale din MoldovaViorel RUSSU



. ^ Anexa nr. 2
la ordinal nr. din Off < 2022

REGULAMENTUL
de functionare a Comisiei de selectare §i aprobare

I. DISPOZITIIGENERALE

1. Prezentul Regulament de functionare a Comisiei de selectare $i aprobare (in continuare - 
Regulament) este elaborat in temeiul prevederilor pet. 19, 27 §i 32 din Regulamentul privind acordarea 
subventiilor in avans pentru dezvoltarea locala prin implementarea Programului LEADER, aprobat 
prin Hotararea Guvernului nr. 277/2022.

2. Regulamentul stabile^te:
1) modul de instituire §i functiile Comisiei de selectare a grupurilor de aepune locala §i 

aprobare a strategiilor de dezvoltare locala pentru finantare;
2) procedura de selectare a grupurilor de actiune locala (in continuare - GAL);
3) procedura de aprobare a strategiilor de dezvoltare locala pentru finantare.

3. Situatiile juridice neprevazute de prezentul Regulament se solufioneaza in conformitate cu 
Codul administrativ al Republicii Moldova.

II. COMPONENTA COMISIEI, 
ORGANIZAREA $1 FUNCTIONAREA

4. In scopul selectarii GAL-urilor §i aprobarii strategiilor de dezvoltare locala pentru finantare, 
Ministerul Agriculturii §i Industrie! Alimentare (in continuare — organ central de specialitate) instituie 
Comisia de selectare a grupurilor de actiune locala si aprobare a strategiilor de dezvoltare locala pentru 
finantare (in continuare - Comisia).

5. Comisia se formeaza din §apte membri: trei reprezentanti ai organului central de specialitate §i 
cate un reprezentant al Agentiei de Interventie $i Plati pentru Agricultura, Retelei Nationale LEADER 
din Republica Moldova, Retelei de Dezvoltare a Comunitatilor Rurale, Congresului Autoritatilor 
Locale din Moldova.

6. Membrii Comisiei sunt delegati de catre entitable mentionate la pet. 5 pe o perioada 
nedeterminata.

7. Comisia i$i desfa^oara activitatea conform prezentului Regulament.
8. Functia de presedinte al Comisiei este exercitata de catre secretarul de stat al organului central 

de specialitate, desemnat de conducatorul acestuia.
9. Pe langa atributiile de membru, presedintele Comisiei are urmatoarele atributii:

1) convoaca si conduce sedimele Comisiei;
2) aproba ordinea de zi a sedimelor Comisiei;
3) semneaza procesele-verbale ale §edintelor Comisiei.

10. Calitatea de membru al Comisiei inceteaza in urmatoarele situadi:
1) imposibilitatea de exercitare a atributii lor pe o perioada de cel putin patru §edinte

consecutive;
2) incetarea raporturilor de serviciu;
3) condamnarea printr-o sentinta judecatoreasca, prin care s-a dispus aplicarea unei 

sanctiuni privative de libertate sau privarea de dreptul de ocupare a anumitor functii, sau de exercitare 
a anumitei activity, la data ramanerii definitive a sentintei de condamnare;

4) revocarea de catre entitatea care a desemnat membrul in Comisie;
5) la cererea membrului Comisiei;



6) decesul.
11. Comisia exercita urmatoarele functii:

1) examineaza cererile de selectare a GAL-urilor $i aprobare a strategiilor de dezvoltare 
locala pentru finan|are;

2) evalueaza GAL-urile, in baza criteriilor de selectare;
3) examineaza §i evalueaza strategiile de dezvoltare locala pentru finanfare, in baza

criteriilor de evaluare;
4) propune emiterea deciziei de selectare §i finanjare a GAL-urilor;
5) propune emiterea decizie de respingere a cererii ca tardiva sau neintemeiata pentru 

selectarea/aprobarea finantarii GAL-urilor;
6) propune modificarea, retragerea, revocarea sau anularea deciziei de selectare/aprobare 

a finanfarii sau de refuz a selectarii si finantarii GAL-urilor;
7) constata renuntarea tacita a GAL-ului la procedura de selectare §i aprobare a strategic! 

de dezvoltare locala pentru finantare.
12. Membrii Comisiei au urmatoarele obligati:

1) sa participe la §edintele Comisiei;
2) sa declare orice conflict de interese aparut;
3) sa respecte impartialitatea in procedura de selectare a GAL-urilor §i aprobare a 

strategiilor de dezvoltare locala pentru finantare;
4) sa respecte regimul altor informafii cu accesibilitate limitata;
5) sa respecte confidentialitatea datelor cu caracter personal, otyinute in cadrul activitafii

in Comisie.
13. Activitatea desfasurata de catre membrii Comisiei este una bazata pe principii voluntare, nu 

este remunerate ?i este exercitata in limita programului de munca.
14. $edintele Comisiei sunt deliberative, daca la acestea participa cel pufin 2/3 din membrii 

Comisiei.
15. $edintele Comisiei se inregistreaza audio.
16. Secretariatul Comisiei este asigurat de un functionar public din cadrul subdiviziunii 

structurale a organului central de specialitate, responsabil de politicile de dezvoltare rurala.
17. Secretarul Comisiei indepline^te urmatoarele atributii:

1) verifica daca cererea de selectare a GAL-ului §i aprobare a strategiilor de dezvoltare 
locala pentru finantare este completa;

2) prezinta Comisiei cererile de selectare a GAL-ului §i aprobare a strategic! de 
dezvoltare locala pentru finantare in baza unui raport generalizator;

3) organizeaza convocarea in §edinte a Comisiei;
4) asigura Comisia, la necesitate, cu informatia necesara pentru activitatea acesteia;
5) intocme^te procesele-verbale ale $edin{elor Comisiei §i raportul general izator;
6) elaboreaza proiectele deciziilor organului central de specialitate pe marginea cererii de 

selectare a GAL-ului §i aprobare a strategic! de dezvoltare locala pentru finantare;
7) asigura notificarea deciziei organului central de specialitate pe marginea cererii de 

selectare a GAL-ului si aprobare a strategiei de dezvoltare locala pentru finantare;
8) plaseaza pe pagina web a organului central de specialitate lista GAL-urilor selectate $i 

a strategiilor de dezvoltare locala aprobate pentru finantare.

III. EXAMINAREA $1 EVALUAREA GRUPURILOR DE ACTIUNE LOCALA $1 A
STRATEGIELOR DE DEZVOLTARE 

LOCALA PENTRU FINANTARE

Sectiunea 1



Recepfionarea cererii de selectare a GAL-ului $i aprobare a 
strategiilor de dezvoltare locala pentru fman|are verificarea prezen^ei documentelor

18. Cererea de selectare a GAL-ului §i aprobare a strategiei de dezvoltare locala pentru finanfare 
se depune in conformitate cu pet. 10, 11 §i 12 din Regulamentul privind acordarea subven|iilor in 
avans pentru dezvoltarea locala prin implementarea Programului LEADER, aprobat prin Hotararea 
Guvernului nr. 277/2022, in perioada stability in apelul anuntat de organul central de specialitate, 
conform modelului din anexa nr. 1 la prezentul Regulament.

19. In scopul asigurarii prezentarii documentelor veridice, GAL depune conform pet. 10 subpet. 
6) din Regulamentul privind acordarea subventiilor in avans pentru dezvoltarea locala prin 
implementarea Programului LEADER, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 277/2022, declaratia 
privind veridicitatea documentelor, conform modelului din anexa nr. 2 la prezentul Regulament.

20. Secretarul Comisiei efectueaza o verificare a cererii privind prezenfa documentelor in baza 
Fi§ei de verificare, conform anexei nr. 3 la prezentul Regulament.

21. Cererile se includ de catre secretarul Comisiei in raportul generalizator, conform anexei nr. 4 
la prezentul Regulament §i se transmit spre examinare Comisiei.

22. Secretarul Comisiei comunica solicitantului privind documentele lipsa §i acorda un termen 
pentru prezentarea acestora.

Sectiunea 2
Evaluarea grupului de aejiune locala

23. Comisia evalueaza GAL-urile conform criteriilor de selectare stabilite la pet. 21 din 
Regulamentul privind acordarea subventiilor in avans pentru dezvoltarea locala prin implementarea 
Programului LEADER, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 277/2022, prin acordarea punctajului, 
atribuit in baza criteriilor de selectare, conform Fi§ei de selectare din anexa nr. 5 la prezentul 
Regulament.

24. Membrii Comisiei vor examina individual cererea, stabilind punctaj pentru fiecare criteriu de
selectare.

25. Dupa examinarea cererilor §i stabilirea totalurilor, Comisia va generaliza rezultatele evaluarii 
intr-o Fi$a de selectare, conform anexei nr. 6 la prezentul Regulament, care va contine informatii 
despre punctajul final acordat de catre membrii Comisiei pentru fiecare cerere separat.

26. Pentru GAL-urile care an obtinut mai putin de 25 puncte cumulativ pentru ambele grupe de 
criterii, Comisia propune emiterea deciziei de respingere.

27. Comisia consemneaza rezultatele examinarii GAL-urilor in proces-verbal.
28. GAL-urile care nu au fost selectate pot depune o noua cerere la urmatorul apel.

Secfiunea 3
Examinarea aprobarea Strategiei de dezvoltare 

locala pentru finantare

29. Strategiile de dezvoltare locala a GAL-urilor selectate conform pet. 25 din prezentul 
Regulament se examineaza §i se propun spre finantare.

30. Comisia examineaza §i aproba strategiile de dezvoltare locala pentru finanjare, in baza 
criteriilor stabilite la pet. 26 din Regulamentul privind acordarea subventiilor in avans pentru 
dezvoltarea locala prin implementarea Programului LEADER, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 
277/2022, in temeiul Fisei de examinare §i aprobare a strategiilor de dezvoltare locala pentru finantare, 
conform anexei nr. 7 la prezentul Regulament.

31. Membrii Comisiei vor examina individual strategiile de dezvoltare locala, stabilind punctaj 
pentru fiecare criteriu.



32. Dupa examinarea strategiilor de dezvoltare locala stabilirea totalurilor, Comisia va 
generaliza rezultatele intr-o fisa de examinare si aprobare a strategiilor de dezvoltare locala pentru 
finantare, conform anexei nr. 8 la prezentul Regulament, care va confine informafii despre punctajul 
final acordat de catre membrii Comisiei pentru fiecare strategic de dezvoltare locala separat.

33. Comisia atribuie punctajul final cumulativ conform pet. 28 din Regulamentul privind 
acordarea subvenfiilor in avans pentru dezvoltarea locala prin implementarea Programului LEADER, 
aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 277/2022.

34. Pentru GAL-ul care nu acumuleaza minimum de puncte, Comisia propune emiterea deciziei 
privind refuzul selectarii GAL-ului $i aprobarii strategiilor de dezvoltare locala pentru finanfare.

35. Comisia aproba §i distribuie mijloacele financiare conform pet. 29 §i 30 din Regulamentul 
privind acordarea subvenfiilor in avans pentru dezvoltarea locala prin implementarea Programului 
LEADER, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 277/2022.

36. Procesul-verbal si raportul generalizator, conform anexei nr. 9 la prezentul Regulament, in 
termen de 5 zile lucratoare de la data organizarii sedintei se contrasemneaza de tofi membrii Comisiei.

Secfiunea 4
Emiterea deciziei privind selectarea GAL-urilor §i aprobarea 

strategiilor de dezvoltare locala pentru finanfare

37. Organul central de specialitate, in temeiul proceselor-verbale ale Comisiei, emite:
1) decizii privind selectarea GAL-ului §i aprobarea strategiilor de dezvoltare locala pentru 

finanfare, conform modelului din anexa nr. 10 la prezentul Regulament;
2) decizii privind respingerea cererii ca tardiva sau neintemeiata de selectare a GAL-ului §i 

aprobare a strategic! de dezvoltare locala pentru finantare, conform modelului din anexa nr. 11 la 
prezentul Regulament.

38. Organul central de specialitate transmite deciziile Agentiei, insofite de un exemplar al 
dosarului depus pe suport de hartie sau in format electronic.

39. Cererile privind retragerea, revocarea sau anularea deciziei organului central de specialitate 
se examineaza in conformitate cu procedura stability de prezentul Regulament.



Anexa nr. 1 
la Regulamentul de funcfionare a 
Comisiei de selectare $i aprobare

CEREREA
de selectare a grupului de actiune locala si aprobare a strategiei 

de dezvoltare locala pentru finanfare

Prin prezenta, in conformitate cu pet. 10 din Regulamentul privind acordarea subven^iilor in 
pentru dezvoltarea locala prin implementarea Programului LEADER, aprobat prin Hotararea

Actiune

avans

Guvernului 277/2022, Grupul denr. Locala

cu sediul juridic
solicita selectarea Grupului de Actiune Locala si aprobarea strategiei de dezvoltare locala pentru 
finantare din Fondul national de dezvoltare a agriculturii $i mediului rural.

La prezenta cerere se anexeaza documentele conform pet. 5 din cerere.

1. DATE DESPRE SOLICITANT

1.1. Informatii generale despre GAL
Denumirea GAL
Adresa juridica/adresa po^tala GAL
Codul fiscal
Telefon Fix/mobil
Adresa electronica (e-mail)

1.2. Date despre presedintele GAL
Nume §i prenume
Adresa po^tala
Telefon fix/mobil
E-mail

1.3. Date despre reprezentantul legal al GAL



Nume §i prenume
Adresa postala
Telefon fix/mobil
E-mail
Nr. §i data actului de Tmputernicire

1.4. Date despre personalul executiv al GAL

1.4.1. Directorul executiv
Nume §i prenume
Adresa po^tala
Telefon fix/mobil
E-mail
Experienta in desfasurarea 
apelurilor locale §i implementarea 
proiectelor (nr. luni):
Nr. §i data actului de angajare:
1.4.2. Contabilul-sef
Nume $i prenume
Adresa po§tala
Telefon fix/mobil
E-mail
Experienta in desfasurarea 
apelurilor locale si implementarea 
proiectelor (nr. luni):
Nr. $i data actului de angajare:
1.4.3. Managerul 1
Nume $i prenume

Adresa po^tala
Telefon fix/mobil
E-mail
Experienta in desfasurarea 
apelurilor locale §i implementarea 
proiectelor (nr. luni):
Nr. §i data actului de angajare:



1.4.4. Managerul 2
Nume si prenume
Adresa
Telefon fix/mobil
E-mail
Experienta in desfa^urarea
apelurilor locale §i implementarea 
proiectelor (nr. luni):
Nr. $i data actului de angajare:
1.4.5. Managerul 3

2. DATE DESPRE PARTENER1ATUL GAL

2.1. Date despre teritoriul §i populatia GAL:
2.1.1. Nr. unitajilor administrativ-teritoriale (UAT) din cadrul 

GAL:

2.1.2. Denumirea UAT (cu specificarea localitatilor acestora):

2.1.3. Nr. total al populatiei din GAL:

2.2. Date despre membrii GAL:
2.2.1. Nr. total al membrilor GAL:
2.2.2. Nr. membrilor din sectorul antreprenorial:
2.2.3. Nr. membrilor din sectorul public:
2.2.4. Nr. membrilor din sectorul civic:
2.2.5. Nr. membrilor cu varsta < 40 ani:



2.2.6. Nr membrilor femei:
2.2.7. Nr. organizatiilor, membre GAL, ce reprezinta interesele 

grupurilor social-vulnerabile/minoritatilor etnice locale/ de 
mediu/sectorul economic:

3. DATE DESPRE FINANTARE

Costul total al strategiei de dezvoltare locala, 
lei (se indica costul total, conform 
documentafiei prezentate)

Costul total al Planului Operational
Suma totala a subventiei solicitate, lei
Valoarea mijloacelor financiare solicitate 
pentru functionarea GAL (20%), lei
Valoarea mijloacelor financiare
solicitate pentru implementarea
strategiei de dezvoltare locala
(80%), lei
Costurile pentru implementarea
strategiei de dezvoltare locala, 
repart izate pe masuri

Denumirea masurii Mijloace financiare, lei

2.

3.

4.

4. INFORMAJII PRIVIND CONTUL BANCAR AL SOLICITANTULUI

Denumirea bancii

Filiala/ Adresa bancii

Codul bancii

Contul solicitantului IBAN

5. LISTA DOCUMENTELOR ANEXATE

Ordinea
documentelor in 

dosar

Lista documentelor Paginile Confirmat prin 
semnatura 

solicitantului



1. Copia Strategiei, elaborata pentru o 
perioada de 7 ani aprobatd de 
Adunarea Generala a GAL-ului

2. Copia Planului operational, e la bora t 
pentru o perioada de 2 ani $i aprobat de 
Adunarea Generala a GAL-ului, pentru
care se solicitd finantare____________
Copia procesului-verbal al §edintei 
Adundrii Generale a GAL-ului, la care a 
fast aprobat Planul operational pentru 
perioada de 2 ani

3.

4. List a membrilor GAL
5. Documentul ce atestd imputernicirea 

reprezentantului legal, dupd caz_______
Declaratia privind veridicitatea
documentelor prezentate_________
Certificatul privind confirmarea contului 
bancar___________________
Copia contractelor de muncd pentru 
angaja(ii organului executiv al GAL-ului

6.

7.

8.

Numele, prenumele presedintelui/reprezentantului legal al GAL

Semnatura
Data

Anexa nr. 2 
la Regulamentul de func\ionare a 
Comisiei de selectare §i aprobare

DECLARATIE
privind veridicitatea documentelor prezentate

Subsemnatul___________________
Asociafiei Grupul de Actiune Locala ” 
IDNO

, in calitate de director/reprezentant al

, care solicita sprijin financiar conform Regulamentului privind 
acordarea subvenliilor in avans pentru dezvoltarea locala prin implementarea Programului LEADER, 
aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 277/2022, cunoscand prevederile art. 3521 (Falsul in 
declara(ii) din Codul penal, declar ca toate informatiile din cererea de selectare a grupului de actiune 
locala §i aprobare a strategiei de dezvoltare locala pentru finantare, precum §i toate documentele 
anexate la aceasta sunt veridice.
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(Nume/Prenume/Semnatura solicitantului)

Anexa nr. 3 
la Regulamentul de funcjionare a 
Comisiei de selectare §i aprobare

Fisa de verificare

(Denumirea Grupului de Ac/iune Locald)

20

Numarul dosarului

Nr./o Condign de conformitate Da Nu
Cererea este depusa de un GAL Tnregistrat, conform Legii nr. 50/2021 cu
privire grupurile de acjiune locala__________________________________
Organele de conducere ale GAL-ului sunt constituite conform Legii nr.
50/2021 cu privire la grupurile de actiune locala________________________
Cererea este depusa de catre directorul executiv al GAL-ului sau alt 
reprezentantul legal____
Cererea este depusa m format electronic, semnata electronic $i expediata la 
adresa electronica specificata in ordinal privind lansarea apelului, fie pe 
suport de hartie, in doua exemplare, $nuruite, sigilate, numerotate §i 
mentiunea ’’conform originalului” aplicata pe fiecare pagina a documentelor 
in copie____________________________
Cererea este completata conform modelului tip, §i contine toate anexele §i 
documentele necesare

1.

2.

3.

4. cu

5.

Solicitantul a depus o singura cerere6.
Cererea confine informatii privind mijloacele financiare solicitate pentru 
funcfionarea GAL-urilor, care constituie pana la 20% din bugetul total 
solicitat

7.

Notd: In cazul in care una din condifii obtine calificativul "NU”, dosarul se considera neconform.

Concluzia verificarii conformitafii:
CD Conform 
£2 Neconform

Comentari i/observati i:
Semnatura:

Anexa nr. 4



la Regulamentul de funcfionare a 
Comisiei de selectare aprobare

RAPORT GENERALIZATOR 
privind verificarea conformitatii cererilor

Valoar
ea

planul
Num Valoar

ea
mijloac

elor
financi

Nr. Cone, Date ValoarUnitatilor
administr

ativ-
teritoriale

forpren
ume
repre
zenta

Nr. de 
inregistr

Data
Tnregis
trSrii

de uieaDenumirea
GAL

m/Nr./ totals 
a SDL,

contact 
(nr. tel, 
e-mail)

operafi 
onal pe 
2 ani,

Nec
on/
orm

are areleint solicita 
te, leileilegal

1.

2.

3.

Semnatura:

Anexa nr. 5 
la Regulamentul de funcfionare a 
Comisiei de selectare §i aprobare

FI$A DE SELECTARE

a Grupului de Actiune Locala

(Denumirea Grupului de Acfiune Locald)
M 20

Numarul dosarului

Nr./ Denumirea criteriilor de 
selectare

Confinutul criteriilor de 
selectare

Punctaj
maxim

Punctaj
obfinut

Modalitatea 
de verificare 
a criteriului

o

1. Teritoriul si parteneriatul GAL-ului 30
1. Numarul unitatilor

administrativ-teritoriale 
membre ale GAL-ului

Mai mult de 12UAT 10 Se verifica 
Acordul de 
Constituire8-12 UAT 8

3-7 UAT 6



2. Numarul populatiei in 
cadrul GAL-ului

peste 25 000 10 Se verifica 
Acordul de 
Constituire20 000 - 25 000 8

10 000-19 999 6

3. Prezenta tinerilor in GAL Cel putin 20% membrii cu 
varsta cuprinsa intre 18-40

4 Se verifica 
Acordul de 

Constituire §i 
** Cererea

am

4. Prezenta femeilorin GAL Cel putin 20% membrii 
femei

3 Se verifica 
Acordul de 

Constituire §i 
** Cererea

5. Prezenta organiza|iilor ce 
interesele 

social-

Cel putin o organizatie in 
componenta GAL-ului

3 Se verifica 
Acordul de 

Constituire §i 
** Cererea

reprezinta 
grupurilor 
vulnerabile/minoritatilor 
etnice locale/ de
mediu/sectorul economic *

2. Capacitatea GAL-ului de implementare a strategic! de
dezvoltare locala

20

GAL poseda personal
angajat

Cel putin 2 persoane: 
director executiv/manager 
de proiecte/contabil

10 Se verifica 
Cererea

2. Experienta angajatilor Cel pufin unul din 
angajatii GAL-ului are 
experienta de minim 2 ani 
in desla^urarea apelurilor 
locale si implementarea 
proiectelor

8 Se verifica 
* * Cererea

3. Cooperarea GAL-ului Cel putin un proiect in 
perioada anilor 2020- 
2022.

2 Se verifica 
Cererea

TOTAL 50

*Organizatia ce reprezinta interesele unui grup este injiintatapdna la 31.12.2021.

** Cererea de selectare a grupului de actiune locala p aprobare a strategiei de dezvoltare locala 
pentru finanjare

Notd: In cazul in care GAL-ul nu intrunepe 1 criteria se acordd punctaj 0 pentru criteriul respectiv. 

Comentari i/observati i________________________________________________



Membrul Comisiei:
(Nume Prenume) (semnatura)

Anexa nr. 6 
la Regulamentul de functionare a 
Comisiei de selectare si aprobare

FI$A GENERALIZATOARE DE SELECTARE 
a Grupului de Actiune Locala

(Denumirea Grupului de Ac/iune Locala)

20

Numarul dosarului

Nr. Denumirea 
criteriilor de 

selectare

Confinutu Pune 2f') Tf IT; t"-
3/o 1 taj 3 2 

C. .3
= 3 3 3 3 3

i- -criteriilor a ja X!maxi E E E E E E E 1 ode m os o
£

o
£

os os<ui os oselectare H
. Teritoriul parteneriatul 

GAL-ului
30 Punctaj obtinut

1. Numarul 
unitatilor 
adm ini strati v- 
teritoriale 
membre ale 
GAL-ului

Mai mult 10
de 12
UAT
8-12 UAT 8
3-7 UAT 6

2. Numarul 
populatiei in 
cadrul GAL- 
ului

peste 25 10
000
20 000 
25 000

8

10 000 
19 999

6

3. Prezenta
tinerilor
GAL

Cel putin 4
in 20%

membrii cu 
varsta 
cuprinsa 
intre 18-40
am

4. Prezenta
femeilor
GAL

Cel putin 
20% 
membrii

3
in



femei

5. Prezenta
organ izatii lor 
ce reprezinta 
interesele 
grupurilor 
social-
vulnerabile/min 
oritatilor etnice 
locale/ de 
mediu/sectorul 
economic *

Cel putin o 
organ izatie

3

in
component 
a GAL-ului

2. Capacitatea GAL-ului de
implementare a strategiei de 
dezvoltare locala

20

1. GAL poseda
personal
angajat

Cel putin 2
persoane:
director
executiv/m
anager de
proiecte/co
ntabil

10

Experien|a
angajatilor

2. Cel putin 
unul din 
angajatii 
GAL-ului

8

are
experienta 
de minim 2

inam
desfa^urare 
a apelurilor 
locale §i 
implement 
area
proiectelor

Cooperarea
GAL-ului

3. Cel putin 
un proiect 
in perioada 
an i lor 
2020-2021.

2

TOTAL 50

*Organizatia ce reprezinta interesele unui grup este infuntata incepdnd cu data 01.06.2021 si este 
activd.

Notd: In cazul in care GAL-ul nu intrnne.pe 1 criteria se acorda punctaj 0 pentru criterhd respectiv.



Comentarii/observati i:

Membrii Comisiei:
(Nume Prenume) (semnatura)

(Nume Prenume) (semnatura)

(Nume Prenume) (semnatura)

(Nume Prenume) (semnatura)

(Nume Prenume) (semnatura)

(Nume Prenume) (semnatura)

(Nume Prenume) (semnatura)

Anexa nr. 7 
la Regulamentul de funefionare a 
Comisiei de selectare si aprobare

FISA
DE EXAMINARE $1 APROBARE

A STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA PENTRU FINANTARE

(Denumirea Crupului de Acfiune Locald)

20

Numarul dosarului

Criterii de 
evaluare

Nr./o Continutul criteriilor de 
evaluare

Punctaj Punctaj Modalitatea de 
maxim obfinut verificare a 

 criteriului
Calitatea Strategiei de Dezvoltare Locala (SDL)

1. Evaluarea 
teritoriului, 
nevoilor a 
poten^ialului 
zonei GAL

Se otyine punctaj, daca analiza 
necesitatilor detaliaza fiecare

5 Se verifica SDL 
planul

aspect prezent in teritoriu, iar 
analiza

operafional
SWOT este In 

analizaconcordan^a
necesitatilor

cu

2. SDL confine 
masuri pentru 
atingerea 
obiectivelor

Se obfine punctaj, daca 
masuri le stabilite sunt in 
concordanfa
obiectivele/prioritatile SDL 
Punctajul se atribuie daca SDL

5 Se verifica SDL 
§i planul 
operafionalcu

3. Caracterul 5 Se verifica SDL



integral al SDL demonstreaza
complementaritatea 
alte strategii relevante 
dezvoltare
locale/regionale/nationale.

cu
de

4. Caracterul 
participativ in 
elaborarea SDL

Punctajul 
pentru demonstrarea participarii 
comunitatilor locale la 
elaborarea SDL prin diferite 
metode si instrumente

atribuie 5 Se verifica SDLse

5. Caracter inovativ 
al SDL

Punctajul se atribuie pentru 
argumentarea caracterului 
inovativ al SDL

5

6. Prezenja 
elementelor de 
monitorizare si 
evaluare in SDL

Se otyine punctaj, in cazul
prezentarii 
procedurii de evaluare continua 
§i de monitorizare a indeplinirii 
indicatorilor propusi in cadrul 
SDL $i planul operational.
Se obpne punctaj, in cazul in 
care sunt descrise cel pu^in 2 
tipuri de ac^iuni de informare. 
Vor fi precizate metodologia §i 
instrumentele 
intalniri, conferinje tematice, 
seminare ad-hoc, grupuri de 
lucru, afi§e, publica^i, acces la 
baze de date, elaborare §i 
diseminare de materiale, mass- 
media, internet etc., pentru 
informare

5 Se verifica SDL
detaliate a

7. Planul de 
comunicare

3 Se verifica SDL

necesare

comunicare 
destinat locuitorilor §i actorilor 
implicap 
teritoriului, in legatura cu buna 
funcponare 
implementarea 
acpunilor din cadrul SDL

?>

in dezvoltarea

a GAL §i 
tuturor

8. SDL confine 
masuri de

Punctajul se atribuie pentru 
prezenta in SDL a masurilor de

5 Se verifica SDL

cooperare cooperare.
9. SDL confine 

masuri pentru 
fermierii mici

Punctajul 
pentru prezenfa in 
a masurilor pentru fermierii 
mici (diversificare/dezvoltare).

atribuie
SDL

5 Se verifica SDLse

10. SDL confine 
masuri pentru 
tineri

4 Se verifica SDLPunctajul se atribuie pentru 
prezenfa in SDL 
masurilor pentru tineri.

a

11. SDL integreaza 
probleme de

Punctajul se atribuie pentru 
prezenfa in SDL a masurilor ce

3 Se verifica SDL



mediu abordeaza probleme de mediu

Total 50

Nota: In cazul in care GAL-ul nu intrune$te 1 criteria, se acorda punctajul 0 pentru criteriul 
respectiv.

Membrul Comisiei:
(Nume Prenume) (semnatura)

Anexa nr. 8 
la Regulamentul de funcfionare a 
Comisiei de selectare p aprobare

FISA GENERALIZATOARE 
DE EXAMINARE $1 APROBARE

A STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA PENTRU FINANTARE

(Denumirea Gmpului de Acfiime Locala)
ii 20

Numarul dosarului

Nr./o Criterii de 
evaluare

Continutul criteriilor de 
evaluare

Punctaj
maxim

ro Tf 'O I"-
"3 "3 "3 *33 3 3

n C
s~ U, Sm L-

X! JD X X
E H = « ^ cE E E E E £0)s s £

<D
£

O
2

o
£

0)

Calitatea Strategiei de Dezvoltare Locala (SDL) Punctaj ob(inut
1. Evaluarea

teritoriului, 
nevoilor §i a 
potentialului 
zonei GAL

Se obpne punctaj, daca analiza 
necesitatilor detaliaza fiecare 
aspect prezent in teritoriu, iar 

analiza SWOT este in

5

concordant cu analiza 
necesitatilor

2. SDL confine 
masuri 
pentru 

atingerea 
obiectivelor

Se obfine punctaj, daca 
masurile stabilite sunt in 

concordanfa cu 
obiectivele/prioritafile SDL

5

3. Caracterul 
integral al 

SDL

Punctajul se atribuie daca SDL 
demonstreaza 

complementaritatea cu 
alte strategii relevante de 

dezvoltare
locale/regionale/nationale.

5



4. Caracterul
participativ

Punctajul se atribuie 
pentru demonstrarea participarii 

comunitatilor locale la 
elaborarea SDL prin diferite 

metode si instrumente

5

in
elaborarea

SDL
5. Caracter 

inovativ al 
SDL

Punctajul se atribuie pentru 
argumentarea caracterului 

inovativ al SDL

5

6. Prezenta
elementelor

Se obpne punctaj, in cazul 
prezentarii detaliate a 

procedurii de evaluare continua 
§i de monitorizare a indeplinirii 
indicatorilor propusi in cadrul 

SDL si planul operational.
Se obpne punctaj, in cazul in 
care sunt descrise cel pupn 2 
tipuri de acpuni de informare. 
Vor fi precizate metodologia §i 

instrumentele necesare - 
intalniri, conferinje tematice, 
seminare ad-hoc, grupuri de 

lucru, afi§e, publica^ii, acces la 
baze de date, elaborare §i 

diseminare de materiale, mass- 
media, internet etc., pentru 

informare §i comunicare 
destinat locuitorilor §i actorilor 

implicap in dezvoltarea 
teritoriului, in legatura cu buna 

funcponare a GAL §i 
implementarea tuturor 

acpunilor din cadrul SDL

5

de
monitorizare 

$i evaluare 
in SDL

7. Planul de 
comunicare

3

8. SDL confine 
masuri de

Punctajul se atribuie pentru 
prezenfa in SDL a masurilor de

5

cooperare ________cooperare.________
Punctajul se atribuie 

pentru prezenta in SDL 
a masurilor pentru fermierii 

mici (diversificare/dezvoltare).

9. SDL confine 
masuri

5

pentru
fermierii

mici
10. SDL confine 

masuri 
pentru tineri

Punctajul se atribuie pentru 
prezenta in SDL a 

masurilor pentru tineri.

4

11. SDL
integreaza 

probleme de 
mediu

Punctajul se atribuie pentru 
prezenta in SDL a masurilor ce 
abordeaza probleme de mediu

3

Total 50



Comentari i/observati i:

Membrii Comisiei:
(Nume Prenume) (semnittura)

(Nume Prenume) (semnatura)

(Nume Prenume) (semnatura)

(Nume Prenume) (semnatura)

(Nume Prenume) (semnatura)

(Nume Prenume) (semnatura)

(Nume Prenume) (semnatura)

Anexa nr. 9 
la Regulamentnl de funejionare a 
Comisiei de selectare si aprobare

RAPORT GENERALIZATOR
de selectare a grupului de actiune locala si aprobare a strategiei 

de dezvoltare locala pentru finanfare

95 99 20

Valoarea
mijloacelo

Valoare
a

mijloacerValoarea
mijloacelor
financiare
solicitate
(pentru
perioada

2022-2023),

financiare
aprobate
pentru

finanfare
(pentru

anul
2022), lei

lor
financiaValoarea 

planului 
operational 
pe 2 ani, lei

Nr. Total
punctaj
obfinut

Valoarea 
totala a 
SDL, lei

reDenumirea
GALNr./

ord.
dosarului aprobate

pentru
finantar

elei (pentru 
anul 

2023, lei

«
!s - b <N i: 2 U

>« b >cc b .»« bb V5
>0!i c s c f-

^ c i c
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2.

3.

Anexa nr. 10 
la Regulamentul de functionare a 
Comisiei de selectare aprobare

Nr.
20

DECIZIE
privind selectarea grupurilor de acfiune locala $i aprobarea strategiilor 

de dezvoltare locala pentru finanfare

nr. 277/2022 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea 
subventiilor Tn avans pentru dezvoltarea locala prin implementarea Programului LEADER,
Avand in vedere propunerea Comisiei de selectare a grupurilor de ac{iune locala $i aprobare a 
strategiei de dezvoltare locala pentru finantare, consemnata in procesul-verbal nr.
Ministerul Agriculturii §i Industrie! Alimentare,

DECIDE:
1. Se selecteaza grupurile de actiune locala si se aproba strategiile de dezvoltare locala pentru 

finantare din Fondul National de Dezvoltare a Agriculturii si Mediului Rural, conform anexei la 
prezenta decizie.

2. Mijloacele financiare aprobate conform pet. 1 se utilizeaza doar in scopul func{ionarii 
grupului de aejiune locala, conform pet. 39 din Regulamentului privind acordarea subvenfiilor in

pentru dezvoltarea locala prin implementarea Programului LEADER, aprobat prin Hotararea 
Guvernului nr. 277/2022 §i implementarii strategiilor de dezvoltare locala.

3. Prezenta Decizie poate fi contestata cu cerere prealabila, in termen de 30 zile de la data 
comunicarii, depusa la sediul Ministerului Agriculturii §i Industriei Alimentare, mun. Chisinau bd. 
§tefan cel Mare, 162, bir. 1008.

In temeiul Hotararii Guvernului

din

avans

Ministru

Anexa la Decizie

Nr. Denumirea Grupului 
ord de Actiune Locala

Localitatea Punctaj
obfinut

Valoarea
subventiei

Valoarea
subventiei



aprobate 
pentru anul 

2022, lei

aprobate 
pentru anul 

2023, lei

Anexa nr. 11 
la Regulamentul de funcfionare a 
Comisiei de selectare aprobare

Nr.
20

DECIZIE
privind respingerea cererii ca tardiva sau nemtemeiata de selectare a GAL-ului si 

aprobare a strategiei de dezvoltare locala pentru finantare

Ministerul Agriculturii §i Industrie]' Alimentare, 
[motivarea de drept de/apt]
In temeiul Hotararii Guvernului nr. 277/2022 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea 
subventiilor in avans pentru dezvoltarea locala prin implementarea Programului LEADER,
Avand in vedere propunerea Comisiei de selectare a grupurilor de acjiune locala §i aprobare a 
strategiei de dezvoltare locala pentru finantare, consemnata in procesul-verbal nr.
Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare,

din

DECIDE: 
1. Se respinge cererea de selectare a Asocialiei Grupul de Actiune Locala

cu sediul -------------------------------------------------------------------------- -------------- §i aprobare a
strategiei de dezvoltare locala pentru finantare din Fondul National de Dezvoltare a Agriculturii $i 
Mediului Rural, [ca tardiva] sau [nemtemeiata].

2. Prezenta Decizie poate fi contestata cu cerere prealabila, in termen de 30 zile de la data 
notificarii, depusa la sediul Ministerului Agriculturii §i Industriei Alimentare, mun. Chisinau, bd. 
$tefan cel Mare, 162, bir. 1008.

Ministru




