
MINISTERUL AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENT ARE

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

PROCES-VERBAL Nr. 6 
al §edintei Comisiei

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

Data ora: 15 iunie 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 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 Tnregistrare 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$edinte al Comisiei;
Sergiu GHERCIU

Au fost prezenti:

consultant principal al Directiei politici si programe de 

dezvoltare rurala, MAIA (membru supleant);
§ef Sectie inregistrari organizatii necomerciale, 
Agenda Servicii Publice;
Director executiv, Reteaua Nationala LEADER din 

Republica Moldova
Membru al Consiliului de Administratie al Retelei de 

Dezvoltare a Comunitatilor Rurale, sef Departamentul 
proiecte, Federatia Nationala a Fermierilor din Moldova.

Eugenia CTrlig

Veronica Ignat

Ana Cerneva

Nicolae TTltu

Au absentat:
sef interimar al Directiei analiza, monitorizare si evaluare a 

politicilor, MAIA;
Expert, Congresul Autoritatilor Locale din Moldova 

(membru supleant).

Liliana Martin

Viorel Rusu

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

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

grupurilor de actiune locala, specificand faptul, ca sunt prezenti 5 membri ai Comisiei 
din 7, deci sedinta este deliberativa.
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 §i a 

propune emiterea deciziei de inregistrare a acestora in calitate de persoane juridice. 
D-lui a 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 §i trai decent in localitafile rurale 

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

informatiei primite de la secretarul Comisiei, pentru sedinta de astazi sunt puse spre 

examinare 2 dosare/cereri.

Dna Cirlig a specificat faptul, ca membrii sunt convocati in a Vl-a sedinta a 

Comisiei. In procesul de examinare a dosarelor se va tine cont de Regulamentul 
privind procedura de examinare a condifiilor de inregistrare a GAL-urilor $i 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 Cirlig, secretarul Comisiei, membru supleant al Comisiei,a adus la cunostinta 

membrilor, ca in perioada 9 — 14 iunie 2022, au fost depuse la sediul MAIA si 
inregistrate 2 dosare/cereri privind emiterea deciziei pentru inregistrarea GAL-urilor:

> GAL ’’Ocolul Cubolta”, r-nul Donduseni;
> GAL ’’Bazinul Lacului Ghidighici”, r-nul Straseni.

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

conditiilor de inregistrare a grupurilor de actiune locala, cererile depuse au fost 
verificate, conform principiului de completitudine a acestora, si in rezultat s-a 

constatat, ca toate cele 2 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.

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

Totodata, secretarul Comisiei a comunicat membrilor o informatie generala, precum 

ca au fost depuse la Minister in total 41 cereri/dosare ale GAL-urilor (conform 

situatiei la 15 iunie 2022), eliberate in total 39 decizii ale MAIA privind inregistrarea 

GAL-urilor. Inregistrate la ASP, conform Registrului GAL-urilor, detinut de MAIA, - 

27 GAL-uri, celelalte urmeaza sa primeasca extrasele de inregistrare.

in continuare, membrii Comisiei au examinat dosarele GAL-urilor.

Dupa examinarea dosarelor depuse, secretarul Comisiei, de comun cu membrii 
Comisiei, a completat formularul pentru fiecare GAL (2 fise de apreciere), care s-a 

semnat in cadrul sedintei de catre toti membrii Comisiei participanti la sedinta.

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:
> GAL ’’Ocolul Cubolta”, r-nul Donduseni;

> GAL ’’Bazinul Lacului Ghidighici”, r-nul Straseni.
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.

Sergiu GHERCIU, presedintele Comisiei

Eugenia CIRLIG, secretarul Comisiei

15.06.2022

§edinta a fost inregistratd audio.




