
MINISTERUL AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE

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

PROCES-VERBAL Nr. 4 
al §edintei Comisiei

Locajia: sediul MAIA, et.14, bir.1408 

Data §i ora: 23 mai 2022, ora 13.30

Fundament normativ: Ordinul Ministerului Agriculturii si Industrie! 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 Industrie! 
Alimentare (MAIA), pre$edintele Comisiei;

Sergiu GHERCIU

Au fost prezenti:

sef Directie politici si programe de dezvoltare rurala, MAIA; 

sef interimar al Direc^iei 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 Departamentul proiecte, Federatia 

Nationals a Fermierilor din Moldova; 

expert, Congresul AutoritStilor Locale din Moldova (membru 

supleant).

Galina Petrachi 

Liliana Martin

Veronica Ignat

Ana Cemeva

Nicolae Tiltu

Viorel Russu



Secretariatul Comisiei a fost asigurat de cdtre Eugenia Cirlig, consultant principal al 
Directiei 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:

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

grupurilor de actiune locala, mentionand ca la sedinta sunt prezenti toti 7 membri, deci 
sedinta se considera deliberativa.
D-lui a specificat, ca deja a devenit o traditie pentru membrii Comisiei de 

convoca si a examina dosarele grupurilor de actiune locala, in scopul verificarii 
conditiilor de inregistrare a acestora, in conformitate cu Legea nr. 50/2021 cu privire 

la grupurile de actiune locala, si a lua o decizie in acest sens.

D1 Gherciu a consemnat importanta grupurilor de actiune locala in dezvoltarea 

localitatilor rurale si plusvaloarea acestora pentru sectorul rural.

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

perioada 13 aprilie - 23 mai 2022, au fost depuse la sediul MAI A si inregistrate 11 

dosare/cereri privind emiterea deciziei pentru inregistrarea GAL-urilor:
> GAL ” Eco Duz lalpugel”, UTA Gagauzia, r-nele Cantemir si Cahul;
> GAL ” Lunca Rautului”, r-nul Floresti;
> GAL ” Trei Coline”, r-nele Rezina, Soldanesti si Telenesti;
> GAL ” Gradina Bunatatilor”, r-nele Criuleni si Anenii Noi;
> GAL ” Urmasii lui Leonardo-Buznea”, r-nul Glodeni;
> GAL ”33 de Vaduri”, r-nul Ocnita;
> GAL ” Meleagurile Prutului”, r-nele Nisporeni si Hincesti;
> GAL ’’Farmecul Nistrului, r-nul Dubasari;
> GAL ” Tezaurul Botnei”, r-nul Causeni;
> GAL ”Dolina Rodnicov”, r-nele Ceadir-Lunga si Taraclia;
> GAL ’’Drumul Gospodarilor”, r-nul Riscani.

Din cele 11 cereri depuse, GAL”Drumul Gospodarilor”, r-nul Riscani, constituie cel 
mai mare GAL cu un numar al populatiei de 47.958 persoane, care pana cand este cel 
mai mare GAL ce a depus cerere pentru examinarea conditiilor de inregistrare, urmat 
de GAL-ul ”33 de Vaduri”, r-nul Ocnita, cu numarul populatiei de 45.500 persoane.

Dna Cirlig a mentionat faptul, ca membrii sun convocati in a IV-a sedinta 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

a se



prevazute toate modele de documente pentru constituirea GAL-urilor,care sunt
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 

Este foarte importanta constituirea GAL-urilor, in conformitate cu Legea nr.creare.
50/2021 cu privire la grupurile de actiune locala.

Dna Cirlig a mai specificat 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.

Dna Petrachi a atras atentia Comisiei asupra verificarii cu atentie a informatiei din 

dosare privind sediul juridic, ca deja au fost precedente cu privire la scrierea incorecta 

a adresei juridice a grupurilor de actiune locala.

Dna Ignat a precizat utilizarea cu atentie a abreviaturii ’’GAL”, ca, de fapt, in 

documentele pentru inregistrate ar trebui sa fie folosita doar denumirea deplina a 

parteneriatului.

in continuare, in rezultatul examinarii cererilor depuse, a fost identificata lipsa 

Strategiei de Dezvoltare Locala in dosarul Grupului de Actiune Locala ’’Farmecul 
Nistrului”, r-nul Dubasari. A fost propusa aprobarea conditionata a acestui dosar, 
reiesind din faptul, ca potrivit procesului-verbal nr. 1 al Adunarii Generale strategia a 

fost discutata si aprobata la 21 aprilie 2022. Astfel, s-a solicitat prezentarea strategiei 
catre Comisie in termen de 1 zi. Procedura a fost pusa la vot, pentru care s-a votat 
unanim.

Dupa examinarea dosarelor depuse, secretarul Comisiei, de comun cu membrii 
Comisiei, a completat fisele de apreciere pentru fiecare GAL, care au fost semnate in 

cadrul sedintei de catre toti membrii Comisiei participant la sedinta.

Astfel, in contextul celor mentionate, Comisia A PROPUS:

1) Emiterea deciziei Ministerului de inregistrare pentru urmatoarele grupuri de 

actiune locala:
9

Asociatia GAL ”Eco Duz lalpugel”, UTA Gagauzia, r-nele Cantemir §i Cahul; 
Asociatia GAL ’’Lunca Rautului”, r-nul Floresti;
Asociatia GAL ’Trei Coline”, r-nele Rezina, Soldanesti si Telenesti;
Asociatia GAL ’’Gradina Bunatatilor”, r-nele Criuleni si Anenii Noi;
Asociatia GAL ’’Urmasii lui Leonardo-Buznea”, r-nul Glodeni;
Asociatia GAL ”33 de Vaduri”, r-nul Ocnita;
Asociatia GAL ’’Meleagurile Prutului”, r-nele Nisporeni si Hincesti;
Asociatia GAL ’’Farmecul Nistrului”, r-nul Dubasari;



Asociatia GAL ’’Tezaurul Botnei”, r-nul Causeni;
Asociatia GAL ’’Dolina Rodnicov”, r-nele Ceadir-Lunga si Taraclia;
Asociatia GAL ’’Drumul Gospodarilor”, r-nul Ri^cani.

2) Prezentarea de catre Asociatia GAL ’’Farmecul Nistrului”, r-nul Dubasari, in 

termen de pana la 24 mai 2022, a Strategiei de Dezvoltare Locala in doua 

exemplare;
3) Asigurarea elaborarii de catre secretarul Comisiei a deciziilor de inregistrare a 

grupurilor de actiune locala si transmiterea acestora catre grupurile de actiune 

locala vizate.

Sergiu GHERCIU, presedintele Comisiei

Eugenia CIRLIG, secretarul Comisiei

23.05.2022

§edinta a fost inregistratd audio.




