
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apel de propuneri  

 

„Implementarea unor măsuri de sprijin pentru eficientizarea activității 

Grupurilor de Acțiune Locală din Republica Moldova” 
 

finanțat din sursele Uniunii Europene și implementat de Federația Agricultorilor din Republica Moldova în 

parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova în cadrul proiectului „Implicarea societății 

civile în îmbunătățirea politicilor și promovarea modelelor eficiente de dezvoltare rurală”, componenta LEADER   
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Acronime: 

 

FARM – Federația Agricultorilor din Republica Moldova 

GAL – Grup de Acțiune Locală  

Proiect – Proiectul „Implementarea unor măsuri de sprijin pentru eficientizarea activității Grupurilor de Acțiune 

Locală din Republica Moldova” 

RNDR – Rețeaua Națională pentru Dezvoltare Rurală 

RNL – Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova 

UE – Uniunea Europeană 

 

 

  



 Apel de participare  „Implementarea unor măsuri de sprijin pentru eficientizarea activității Grupurilor de Acțiune Locală din Republica Moldova”  

 

 

 

Apelul de propuneri „Implementarea unor măsuri de sprijin pentru eficientizarea activității Grupurilor de Acțiune 

Locală din Republica Moldova”, este organizat și implementat de către FARM în parteneriat cu RNL în cadrul 

proiectului „Implicarea societății civile în îmbunătățirea politicilor și promovarea modelelor eficiente de dezvoltare 

rurală”, componenta LEADER, finanțat de către Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, în perioada 01 

februarie 2019 – 31 martie 2021. Proiectul vizează GAL-urile de pe întreg teritoriul Republicii Moldova și este 

orientat spre dezvoltarea instituțională a GAL-urilor și dezvoltarea social-economică a zonelor rurale, prin prisma 

abordării LEADER.  

Scopul general: Consolidarea capacităților instituționale și dezvoltarea socio-economică a cel mult 12 GAL-uri din 

Republica Moldova.  

LEADER – informații generale: 

LEADER1 este un instrument de dezvoltare rurală teritorială al UE și face parte din politica de dezvoltare rurală a UE 

(5-7% fondurilor de dezvoltare rurală și agriculturii sunt direcționate pentru Programul LEADER). Abordarea LEADER 

este implementată atât în țările membre, cât și în țările asociative, creând o bază pentru reinventarea zonelor rurale 

și asigurând creșterea economică durabilă la nivel local, inclusiv, prin diversificarea activităților non-agricole. 

Principalul element al funcționării abordării LEADER este parteneriatul intersectorial teritorial în componența căruia 

intră reprezentanții a trei sectoare din localitățile învecinate: public, civic și antreprenorial, care activează pe un 

teritoriu definitivat, gestionând și administrând procesele de dezvoltare locală pe baza Strategiilor de dezvoltare 

locală a microregiunii date (inclusiv finanțarea intervențiilor de dezvoltare). Acest Parteneriat teritorial este 

denumit Grup de Acțiune Locală (GAL).  

LEADER în Republica Moldova: 

Abordarea LEADER se implementează în Republica Moldova de la sfârșitul anului 2015 cu sprijin oferit de către 

parteneri de dezvoltare (UE, Polonia, Elveția, SUA, Marea Britanie, România, Estonia, Republica Cehă, și alții) în 

colaborare cu Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și a Mediului (MADRM). 

Actualmente, în Republica Moldova există 32 de GAL-uri, în care sunt implicate aproximativ 300 de unități 

administrativ-teritoriale (30% din zonele rurale) și peste 1100 de lideri locali, inclusiv și APL-urile. GAL-urile se află 

la diferite etape de dezvoltare: unele GAL-uri sunt în proces de creare, altele deja au implementat/implementează 

proiecte de dezvoltare locală – aprox. 160 de micro-proiecte în anul 2018 cu bugetul total de cofinanțare din sursele 

externe 7 000 000 MDL, aprox. 250 de micro-proiecte în anul 2019 cu bugetul total de cofinanțare din sursele 

externe 10 000 000 MDL. Proiectele susținute de GAL-uri sunt proiecte implementate de reprezentanții a trei 

sectoare – public, civic și antreprenorial. Un accent deosebit este pus pe dezvoltarea economică a teritoriului GAL 

(cel puțin 50% din finanțările oferite sunt pentru dezvoltarea economică). 

 

1. Prezentarea generală a Proiectului și Apelului de propuneri:  

Proiectul „Implicarea societății civile în îmbunătățirea politicilor și promovarea modelelor eficiente de dezvoltare 

rurală”, componenta LEADER, are următoarele etape:  

Etapa I (decembrie 2019 – februarie 2020): 

● Identificarea, în baza apelului deschis de propuneri, a 12 GAL-uri – beneficiari în cadrul Proiectului. În cadrul 

etapei date vor fi selectate 3 categorii de GAL-uri:  

A. GAL-uri fără experiență de organizare și desfășurare a concursurilor locale de finanțare a proiectelor ce sprijină 

implementarea Strategiilor de dezvoltare locală a GAL-ului; 

 
1 LEADER este o abreviere din limba franceză, care înseamnă „Legături între acțiuni pentru dezvoltarea economiei rurale” 
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B. GAL-uri cu experiență de organizare și desfășurare a 1-2 concursuri locale de finanțare a proiectelor ce sprijină 

implementarea Strategiilor de dezvoltare locală a GAL-ului; 

C. GAL-uri cu experiență de organizare și desfășurare a 3 și mai multe concursuri locale de finanțare a proiectelor 

ce sprijină implementarea Strategiilor de dezvoltare locală a GAL-ului; 

Etapa II (februarie – noiembrie 2020): 

● Acordarea asistenței tehnice pentru GAL-urile selectate, în ceea ce privește consolidarea capacităților 

membrilor, organelor, managementului GAL, dezvoltarea instituțională, facilitarea unor procese, 

revizuirea/ajustarea Strategiilor de dezvoltare locală a GAL, informarea, mobilizarea comunitară, atragerea 

potențialilor membri noi în GAL și alte necesități identificate. 

Etapa III (mai – iulie 2020): 

● Anunțarea concursului închis pentru finanțarea a cel mult 12 GAL-uri – beneficiari, în baza propunerilor 

pentru organizarea și desfășurarea concursului local pentru finanțarea proiectelor ce sprijină realizarea Strategiei 

de dezvoltare locală a GAL. 

Etapa IV (iulie – noiembrie 2020): 

● Facilitarea organizării și desfășurării concursului local al GAL-ului privind finanțarea proiectelor pentru 

dezvoltarea teritoriului GAL, ce sprijină realizarea Strategiei de dezvoltare locală; 

● Finanțarea și implementarea proiectelor de dezvoltare locală selectate de către GAL (proiecte care țin de 

implementarea Strategiilor de dezvoltare locală GAL). 

 

2. Entitățile eligibile să participe la apelul de propuneri 

 

Sunt eligibile să participe Grupurile de Acțiune Locală din Republica Moldova cu experiență și fără experiență de 

implementare a proiectelor de dezvoltare locală, ce sprijină realizarea Strategiilor de dezvoltare locală GAL și care 

corespund criteriilor și principiilor de bază ale abordării LEADER.  

 

Un GAL poate depune doar o singură aplicație. 

 
3. Condiţii formale pentru GAL-urile care doresc să participe în cadrul proiectului 

 

Vor fi admise pentru evaluarea pe bază de conținut doar aplicațiile care întrunesc următoarele condiții: 

● aplicația este depusă în termenul prestabilit (vezi punctul 5); 

● aplicația este prezentată de o entitate eligibilă să participe la apelul de propuneri (vezi punctul 2); 

● aplicația este completată conform modelului anexat și conține toate anexele necesare; 

● aplicantul a depus o singură aplicație (vezi punctul 2). 

 

4. Procedura de aplicare și documentele necesare 

 

Aplicația va fi expediată prin e-mail la adresa: concursRNDR@gmail.com, nu mai târziu de 10 februarie 2020, ora 

09.00 și va include: 

− Formularul cererii de aplicare semnată (în format doc și în formă scanată); 

− Acordul de Parteneriat Teritorial al GAL semnat;  

− Procesul-verbal de selectare și aprobare al organului responsabil a GAL;   

− Strategia de dezvoltare locală a GAL;  

− Procesul verbal de aprobare a Strategiei de dezvoltare locală a GAL; 

https://leaderin.md/
https://leaderin.md/
mailto:concursRNDR@gmail.com
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− Procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrare la care s-a aprobat participarea la Apelul de propuneri 

în cadrul proiectului; 

− Raportul de activitate GAL pentru anul 2019 aprobat de către consiliul GAL; 

− Procesul verbal de aprobare a raportului de activitate a GAL pentru anul 2019. 

 

În cazul GAL-urilor fără experiență nu este obligatorie prezentarea tuturor anexelor sus-menționate, ci doar a 

celor pe care GAL le deține la momentul depunerii aplicației. 

 

Fiecare aplicant va recepționa un e-mail de confirmare a depunerii aplicației și un număr de înregistrare pentru 

aplicația depusă. Lista aplicațiilor depuse va fi publicată pe site-ul RNL (https://leaderin.md/) și FARM 

(https://agrofarm.md/). 

 

În cazul apariției unor întrebări și/sau neclarități cu privire la apelul de propuneri, Vă rugăm să contactați 

coordonatorul de proiect, componenta LEADER, Vitalie Jereghi: jereghi.leader@gmail.com 

 
5. Termenul de depunere a aplicațiilor: 10 februarie 2020, ora 09:00.  

 

              NOTĂ: Nu este solicitată sau necesară prezentarea aplicației imprimate pe suport de hârtie!  

 

6. Procedura de evaluare a aplicațiilor 

 

Fiecare aplicație prezentată este înregistrată de FARM și RNL. Solicitanții sunt informați prin e-mail despre 

depunerea documentelor.  

 

Procesul de evaluare va cuprinde două etape: 

 

Evaluarea formală 

Aplicațiile trebuie să întrunească condițiile formale (a se vedea punctul 3). În cazul GAL-urilor cu experiență, 

nerespectarea condițiilor formale descrise la punctul 5 va duce la descalificarea aplicantului. În cazul GAL-urilor fără 

experiență nu este obligatorie prezentarea tuturor anexelor din punctul 5, ci doar a celor pe care GAL le deține la 

momentul depunerii aplicației. Lista aplicațiilor excluse în urma evaluării formale va fi publicată pe site-ul RNL 

(https://leaderin.md/). 

 

Evaluarea de conținut 

Pentru evaluarea de conținut a aplicațiilor depuse în cadrul apelului de propuneri, FARM și RNL desemnează 

Comitetul de evaluare și selecție (Comitetul).  

 

Comitetul:  

− este format din experți independenți și organizații din domeniul: dezvoltării rurale, dezvoltării economice, 

sociale, dezvoltării regionale și dezvoltării afacerilor; 

− componența Comitetului va fi aprobată de către directorul executiv al FARM și Președintele RNL; 

− acționează pe baza clauzelor de imparțialitate și confidențialitate aprobate de directorul executiv al FARM 

și Președintele RNL. 

 

Comitetul poate include, ca membri sau observatori, reprezentanți și experți ai unor instituții și organizații,   care 

participă la lucrările Comitetului fiind numiți din oficiu. 

 

https://leaderin.md/
https://agrofarm.md/
mailto:jereghi.leader@gmail.com
https://leaderin.md/
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La această etapă, fiecare aplicație este evaluată de către membrii Comitetului, pe baza următoarelor   criterii: 

− corespunderea aplicației cu principiile abordării LEADER (ponderea în evaluare 15 de puncte); 

− experiența și funcționalitatea GAL (ponderea în evaluare - 15 puncte); 

− capacitatea de identificare a necesităților de dezvoltare GAL (ponderea în evaluare – 10 puncte); 

− activități de promovare și dezvoltare a GAL (ponderea în evaluare - 10 puncte); 

− cooperarea GAL-ului cu partenerii locali, regionali, naționali și internaționali (ponderea în evaluare - 10 

puncte). 

 

Evaluarea de conținut constă în: 

− atribuirea unui punctaj pentru fiecare criteriu stipulat mai sus;  

− prezentarea unor observații/comentarii pe marginea aplicației;  

− emiterea unei recomandări privind acceptarea sau respingerea aplicației. 

 

În urma evaluării individuale efectuate de membrii Comitetului, este întocmită lista aplicațiilor cu punctajul total 

atribuit. Etapa finală de evaluare reprezintă ședința Comitetului. Comitetul ia decizii cu condiția ca peste jumătate 

din numărul membrilor săi să fie prezenți. Deciziile se iau prin consens. În cazul în care nu e posibil prin consens, cu 

majoritatea voturilor membrilor prezenți. 

 

RNL va anunţa aplicanții, prin e-mail, despre deciziile luate. 

 

 


