
MINISTERUL AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENT ARE

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

PROCES-VERBAL Nr. 2 
al §edintei Comisiei

Loca|:ia: sediul MAIA, et.14, bir.1408 

Data §i ora: 10 martie 2022, ora 15.00

Fundament normativ: Ordinal Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare 

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

conditiilor de Tnregistrare 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), presedinte al Comisiei;

Sergiu GHERCIU

Au fost prezenti:

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

sef interimar al Direcpei analiza, monitorizare si evaluare a 

politicilor, MAIA;
sef Sectie inregistrari organizatii necomerciale, Agenda Servicii 

Publice;
director executiv, Reteaua Nationals LEADER din Republica 

Moldova (membru supleant);
membru al Consiliului de Administratie al Retelei de Dezvoltare 

a Comunitatilor Rurale, sef Departament proiecte, Federatia 

Nationals a Fermierilor din Moldova.

Galina Petrachi

Liliana Martin

Veronica Ignat

Ana Cemeva

Nicolae Tiltu

Secretariatul Comisiei a fost asigurat de cdtre Eugenia Cirlig, consultant principal al 
Direcfie politici si programe de dezvoltare rurala.



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:

D1 Gherciu a salutat membrii Comisiei de examinare a conditiilor de inregistrare a 

grupurilor de actiune locala, mentionand ca sunt prezenti 6 membri, deci sedinta se 

considera deliberativa.
A

In conformitate cu Legea nr. 50/2021 cu privire la grupurile de actiune locala, 
Comisia a fost convocata in sedinta pentru a examina dosarele depuse de GAL-uri si a 

propune emiterea deciziei de inregistrare a acestora in calitate de persoane juridice. 
D-lui a mai reiterat despre importanta dezvoltarii rurale, specificand faptul, ca doar cu 

suportul GAL-urilor, inclusiv reprezentantii administratiei publice locale se va 

dezvolta mediul rural, se vor crea conditii de munca si trai decent in localitatile rurale 

si se va atribui plusvaloare la nivelul grupurilor de actiune locala.

Dna Petrachi a specificat faptul, ca membrii sun convocati in a Il-a sedinta a
A

Comisiei. In procesul de examinare a dosarelor se va tine cont de Regulamentul 
privind procedura de examinare a conditiilor de inregistrare a GAL-urilor si Ghidul 
GAL, in care sunt prevazute toate modele de documente pentru constituirea GAL- 

urilor, inclusiv cele pentru inregistrarea de stat. Astfel, se va verifica corespunderea 

dosarelor cu legislatia in vigoare si corectitudinea intocmirii acestora, in procesul de 

constituire, conform principiilor LEADER, si respectarea recomandarilor 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 Petrachi a mai mentionat, ca la sedinta este prezent reprezentantul Agentiei 
Servicii Publice, dna Veronica Ignat, care ghideaza Comisia in procesul de examinare 

a dosarelor, focusand atentia asupra documentelor de constituire a GAL-urilor.

D-nei a consemnat, ca pana la crearea unei modalitati de acces la sistemul mentinut de 

Agenda Guvemare Electronica cu privire la informatia despre inregistrarea GAL- 

urilor, acestea vor prezenta extrasul din Registrul persoanelor juridice in format PDF, 
expediindu-1 Ministerului pe e-mail.

in continuare, dna Cirlig, secretarul Comisiei, a adus la cunostinta membrilor, ca in 

perioada 8 februarie - 9 martie 2022, au fost depuse la sediul MAIA si inregistrate 10 

dosare/cereri privind emiterea deciziei pentru inregistrarea GAL-urilor:



> GAL ”Lunca Bicului”, r-nul Straseni;
> GAL ’’Razesii Pyretusului”, r-nele Ungheni si Falesti;
> GAL ’’Razesii de pe Ciuhur”, r-nul Edinet;
> GAL ’’Colinele Tigheciului”, r-nele Cantemir si Leova;
> GAL ’’Drumul Kizilului”, r-nul Stefan Voda;
> GAL ’’Vatra Hotarnicenilor”, r-nele Cimislia si Hincesti;
> GAL ’’Stejarii Stramosesti”, r-nele Rezina si $oIdanesti;
> GAL ’’Drumul Vechi Moldovenesc”, r-nul Anenii Noi;
> GAL ’’Inima Nistrului”, r-nele Dubasari si Criuleni;
> GAL ’’Ecouri Nistrene”, r-nele Soldanesti si Floresti.

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

conditiilor de inregistrare a grupurilor de actiune locala, au fost verificate cererile 

depuse, conform principiului de completitudine a acestora, si in rezultat s-a constatat, 
ca toate cele 10 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;
S Statutul GAL-ului;
S Strategia de Dezvoltare Locala a GAL.

Din cele 10 cereri depuse, GAL-ul ’’Colinele Tigheciului” constituie cel mai mare 

GAL, dupa numarul populatiei din teritoriu - 36.647 locuitori (pana cand cel mai 
mare GAL care a depus cerere la MAIA pentru inregistrare), urmat de GAL-ul 
’’Stejarii Stramosesti”, cu localitati din r-nele Rezina §i §oldanesti si un numar de
25.813 locuitori.

Cel mai mic GAL, din cele 10 cereri depuse, este GAL-ul ’’Vatra Hotarnicenilor”, 
r-nele Cimislia si Hincesti, cu o populatie de 12.411 locuitori.

Toate dosarele au fost depuse de catre presedintii GAL, astfel fiind respectate 

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

actiune locala.

Prin urmare, in conformitate cu prevederile pet. 17 din Regulament, daca cererile sunt 
complete, Secretarul le transmite spre examinare membrilor 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 

examineaza dosarele depuse, in baza principiilor esentiale ale Programului LEADER, 
stipulate in art. 7 si art. 12 din Legea citata, conform conditiilor de inregistrare.



Dupa examinarea dosarelor depuse, secretarul Comisiei, de comun cu membrii 
Comisiei, completeaza formularul pentm fiecare GAL (10 fise de apreciere), care se 

semneaza in cadrul sedintei de catre loti membrii Comisiei participanti la sedinta.

fntru 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 inregistrare a GAL-urilor.
/V

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

catre secretarul Comisiei.
Dna Ignat a tinut sa atraga atentia membrilor Comisiei asupra unor momente 

importante in procesul de examinare a dosarelor, specificand faptul, ca la MAIA 

dosarul se depune in 2 exemplare, dintre care unul se restituie odata cu inmanarea 

deciziei. La ASP dosarul se depune intr-un exemplar intr-o forma mai simplificata si 
Registratorul se focuseaza pe alte documente, decat cele ce sunt in dosarul depus la 

Minister, dar la care se atrage atentia mai putin. Este vorba despre deciziile 

institutiilor care fac parte din GAL, care sunt identice, dar ar trebui sa fie putin mai 
diverse. In acest scop, reprezentantul ASP colaboreaza cu Reteaua Nationals 

LEADER, fiind mentionate aceste momente importante.
Totodata, dna Ignat a consemnat, ca forma cererii pentru ASP este diferita de cea 

depusa la Minister. Conform modificarilor operate in Legea nr. 220/2007 privind 

inregistrarea de stat a persoanelor juridice si a intreprinzatorilor individuali, care au 

intrat in vigoare din 1 ianuarie 2022, a fost aprobata o forma noua de cerere. Mai mult, 
Legea citata prevede, in mod obligatoriu, si prezentarea declaratiei despre beneficiarul 
efectiv. In acest sens, colegii de la RNL ar trebui sa ghideze GAL-urile. In caz contrar, 
lipsa acestui document reprezinta temei de refiiz pentru inregistrarea de stat. ASP, 
insa, intelege ca aceasta este o forma noua de organizare si acorda suport GAL-urilor, 
in limita competentelor sale.
Ceea ce tine de adresa juridica, aceasta trebuie sa coincida cu adresa organului 
executiv al GAL-ului.
Dna Cerneva a remarcat, ca GAL - urile coordoneaza dosarele cu RNL si persoana 

responsabila din cadrul Retelei Nationale LEADER va aduce la cunostinta GAL-urilor 

obiectiile expuse de dna Ignat.
Dna Petrachi a mentionat, ca referitor la adresa juridica s-a discutat si la sedinta 

anterioara a Comisiei si GAL-urile sunt mai atente in aceasta privinta. Tot aici, dna 

Petrachi a specificat, ca in anul 2022 Ministerul va initia modificarea Legii nr.50/2021 

si in acest sens roaga ASP sa prezinte propuneri de modificare.

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 au intrunit 
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 Ministerului de inregistrare pentru urmatoarele grupuri de 

actiune locala:
Asociatia GAL ’’Lunca BTcuIui”, r-nul Straseni;
Asociatia GAL ’’Razesii Pyretusului”, r-nele Ungheni si Falesti;
Asociatia GAL ’’Razesii de pe Ciuhur”, r-nul Edinet;
Asociatia GAL ’’Colinele Tigheciului”, r-nele Cantemir si Leova;
Asociatia GAL ’’Drumul Kizilului”, r-nul Stefan Voda;
Asociatia GAL ’’Vatra Hotarnicenilor”, r-nele Cimislia si Hincesti; 

Asociatia GAL ’’Stejarii Stramosesti”, r-nele Rezina si §oldanesti;
Asociatia GAL ’’Drumul Vechi Moldovenesc”, r-nul Anenii Noi;
Asociatia GAL ’’Inima Nistrului”, r-nele Dubasari si Criuleni;
Asociatia GAL ’’Ecouri Nistrene”, r-nele Soldanesti si Floresti.

2) Asigurarea elaborarii de catre secretarul Comisiei a deciziilor de inregistrare a 

grupurilor de actiune locala si transmiterea acestora catre grupurile de actiune 

locala vizate.
3) Notificarea Retelei Nationale LEADER asupra obiectiilor expuse de 

reprezentantul Agentiei Servicii Publice privind forma noua de cerere, conform 

Legii nr. 220/2007, prezenta in dosarul grupului de actiune locala a declaratiei 
privind beneficiarul efectiv si corectitudinea adresei juridice.

Sergiu GHERCIU, presedintele Comisiei

/K 1 • • •Eugenia CIRLIG, secretarul Comisiei

10.03.2022

§edinta a fast inregistratd audio.




