
MINISTERUL AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE

COMISIA DE EXAMINARE A CONDITIILOR DE INREGISTRARE A 
GRUPURILOR DE ACTIUNE LOCALA

PROCES-VERBAL Nr. 1 
al §edinfei Comisiei

Locafia: sediul MAI A, et.14, bir.1408 

Data ora: 01 februarie 2022, ora 10.00

Fundament normativ: Ordinul Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare 

nr. 30 din 21 octombrie 2021 cu privire la instituirea Comisiei de examinare a 

conditiilor de inregistrare a grupurilor de actiune locala si Ordinul MAIA nr. 29 din 21 

octombrie 2021 cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de 

examinare a conditiilor de inregistrare a grupurilor de actiune locala (publicat in 

Monitorul Oficial din 26 octombrie 2021).

A prezidat:
Secretar de Stat, Ministerul Agriculturii si Industriei 
Alimentare (MAIA), pre§edinte al Comisiei;

Sergiu GHERCIU

Au fost prezenti:

sef al Sectiei politic! si programe de dezvoltare rurala, MAIA; 

sef interimar al Direc^iei analiza, monitorizare si evaluare a 

politicilor, MAIA;

specialist coordonator, Sectia inregistrari organizatii

necomerciale, Agenda Servicii Publice (membru supleant);

director executiv, Reteaua Nationala LEADER din

Republica Moldova (membru supleant);

expert, Congresul Autoritatilor Locale din Moldova (membru

supleant).

Galina Petrachi

Liliana Martin

Viorica Nicoara

Ana Cemeva

Viorel Russu

Invitati:

secretar general al Ministerului Agriculturii si Industriei 
Alimentare.

Anatolie Fala



Secretariatul Comisiei a fost asigurat de cdtre Eugenia Cirlig, consultant principal al 
Sectiei politici §i programe de dezvoltare rurald.

ORDINEA DE ZI:

Cu privire la examinarea dosarelor grupurilor de actiune locala, in baza cererilor 

depuse privind emiterea deciziei pentru inregistrarea acestora in calitate de persoane 

juridice.

S-A DISCUTAT:

DI Fala a salutat membrii Comisiei de examinare a conditiilor de inregistrare a 

grupurilor de actiune locala, mentionand ca in Fondul de Dezvoltare a Agriculturii si 
Mediului Rurala sunt prevazute 5% pentru implementarea Programului National 
LEADER, mijloace financiare de care vor beneficia grupurile de actiune locala 

(GAL). In acest scop, in conformitate cu Legea nr. 50/2021 cu privire la grupurile de 

actiune locala, GAL-urile necesita inregistrarea in calitate de persoane juridice. Doar 

avand statutul de persoana juridica, GAL-urile vor putea obtine suport financiar din 

partea statului. De altfel, astazi ne-am convocat in sedinta pentru a examina dosarele 

GAL-urilor depuse si a identifica faptul, cat sunt de pregatite pentru procedura de 

inregistrare.
D-lui a mai reiterat despre consultarile publice asupra noii Strategii Nationale de 

Dezvoltare Agricola si Rurala, care sunt organizate de catre Minister, in cadrul carora 

deseori se abordeaza si problema dezvoltarii rurale, specificand faptul, ca doar cu 

suportul GAL-urilor vom reusi sa dezvoltam mediul rural, sa cream conditii de munca 

si trai decent in localitatile rurale.
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Dna Petrachi a specificat faptul, ca in procesul de examinare a dosarelor se va tine 

cont de Ordinul MAIA nr. 29 din 21 octombrie 2021, prin care a fost aprobat 
Regulamentul privind procedura de examinare a conditiilor de inregistrare a GAL- 

urilor, si Ghidul GAL, care la fel a fost aprobat prin Ordinul MAIA nr. 28 din
a

21.10.2021. In Ghid sunt prevazute toate modele de documente pentru constituirea 

GAL-urilor, inclusiv cele pentru inregistrarea de stat. Astfel, astazi vom verifica 

corespunderea dosarelor legislatiei in vigoare si corectitudinea intocmirii acestora, 
daca GAL-urile au fost constitute conform principiilor LEADER si daca au respectat 
recomandarile MAIA in procesul de creare. Este foarte importanta constituirea GAL- 

urilor in conformitate cu Legea nr. 50/2021 cu privire la grupurile de actiune locala.



Dna Cirlig, secretarul Comisiei, a adus la cunostinta rnembrilor, ca in perioada 5-28 

ianuarie 2022, au fost depuse la sediul MAIA si inregistrate 8 dosare/cereri privind 

emiterea deciziei pentru inregistrarea GAL-urilor:
> GAL ”Calea Dropiei”, r-nul Drochia;
> GAL ’’Valea Cuboltei”, r-nul Drochia;
> GAL ’’Stancile Prutului”, r-nul Glodeni;
> GAL ’’Vasile Stroescu”, r-nul Edinet;
> GAL ”Steaua Bugeac”, UTA Gagauzia;
> GAL ”Movila Magura”, r-nul Falesti;
^ GAL ’’Serpentina Nistrului”, r-nul Anenii Noi;
> GAL ”Hora Ciulucului”, r-nul Sangerei.

/\
In conformitate cu pet. 14 din Regulamentul privind procedura de examinare a 

conditiilor de inregistrare a grupurilor de actiune locala, aprobat prin Ordinal MAIA 

nr. 29 din 21 octombrie 2021, au fost verificate cererile depuse, conform principiului 
de completitudine a acestora, si in rezultat s-a constatat, ca toate cele 8 dosare sunt 

complete si contin toate documentele obligatorii:
S Procesul-verbal al sedintei de constituire a GAL-ului;
S Acordul de constituire a GAL-ului;
^ Statutul GAL-ului;
S Strategia de Dezvoltare Locala a GAL.

Din cele 8 cereri depuse, GAL ’’Stancile Prutului”, r-nul Glodeni, constituie cel mai 
mare GAL, dupa numarul populatiei din teritoriu - 33.792 persoane, urmat de GAL- 

ul ’’Calea Dropiei”, r-nul Drochia, cu numarul populatiei de 28.930 persoane, si cel 
mai mic GAL este ’’Steaua Bugeac” din UTA Gagauzia - 19.876 persoane.
Toate dosarele au fost depuse de catre presedintii GAL-urilor, astfel fiind respectate 

prevederile art. 11 alineatul (2) din Legea nr. 50/2021 cu privire la grupurile de 

actiune locala.
In conformitate cu prevederile pet. 17 din Regulament, daca cererile sunt complete, 
Secretarul le transmite spre examinare Comisiei.
Dna Cirlig a mai mentionat, ca potrivit pet. 19 din Regulamentul privind procedura 

de examinare a conditiilor de inregistrare a grupurilor de actiune locala, Comisia va 

examina cererile depuse cu documentele necesare, in baza principiilor esentiale ale
Programului LEADER, stipulate la art. 7 si art. 12 din Legea citata, conform

/\
conditiilor de inregistrare. In rezultatul finalizarii examinarii de catre membrii 
Comisiei a dosarelor depuse, secretarul Comisiei, de comun cu membrii Comisiei, va 

completa formularul pentru fiecare GAL (8 fise de apreciere), care se vor semna in 

cadrul sedintei de catre toti membrii Comisiei participant la sedinta.



Intru verificarea corectitudinii actelor de constituire, a fost pregatit si un exemplar de 

Ghid GAL pentru membrii Comisiei, unde se regasesc toate modelele de documente 

obligatorii pentru examinarea conditiilor de mregistrare a GAL-urilor.
/V

In continuare, membrii Comisiei au examinat dosarele GAL-urilor, fiind ghidati de 

catre secretarul Comisiei.
In procesul de examinare, membrii Comisiei au identificat faptul, ca in cererile nr. 62 

din 05.01.2022 (GAL ’’Calea Dropiei”) si nr. 79 din 06.01.2022 (GAL ’’Valea 

Cuboltei”) nu este inscrisa data depunerii cererilor. De asemenea, a fost mentionat de 

catre dna Nicoara ca nu in toate dosarele se regaseste adresa juridica completa. 
Ulterior, dna Petrachi a propus completarea fiselor de apreciere a conditiilor de 

inregistrare a GAL-urilor si dna Cirlig a asigurat semnarea acestora de catre toti 
membrii Comisiei.
In rezultatul examinarii dosarelor, Comisia a constatat, ca toate dosarele intrunesc 

criteriile de evaluare si a atribuit calificativul ’’indeplinit” pentru toate dosarele, fiind 

votate unanim de catre toti membrii prezenti la sedinta.

Astfel, in contextul celor mentionate, Comisia A PROPUS:

1) Emiterea deciziei de inregistrare a urmatoarelor grupuri de actiune locala:
S GAL ’’Calea Dropiei”, r-nul Drochia;
S GAL ’’Valea Cuboltei”, r-nul Drochia;
S GAL ’’Stancile Prutului”, r-nul Glodeni;
S GAL ”Vasile Stroescu”, r-nul Edinet;
S GAL ’’Steaua Bugeac”, UTA Gagauzia;
S GAL ”Movila Magura”, r-nul Falesti;
S GAL ’’Serpentina Nistrului”, r-nul Anenii Noi;
S GAL ”Hora Ciulucului”, r-nul Sangerei.

2) Asigurarea elaborarii deciziilor de inregistrare a grupurilor de actiune locala si 
notificarea deciziei de catre secretarul Comisiei.

Sergiu GHERCIU, presedintele Comisiei

Eugenia CIRLIG, secretarul Comisiei

01.02.2022

$edinfa a fost inregistrata audio.




