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Acronime: 

GAL – Grup de Acțiune Locală 

RM- Republica Moldova  

UE – Uniunea Europeană 

Proiect – Proiectul ”Abordarea LEADER pentru prosperitate rurală în Moldova” 

Consiliul de Proiect –  Consiliul de Proiect ”Abordarea LEADER pentru prosperitate rurală în Moldova” 

RNL –  Rețeaua Națională LEADER din RM  

Fundația – Reprezentanța Fundației „Fundacja Solidarności Międzynarodowej” în Republica Moldova 

 

 

 

1. Informații cu caracter general 

 
Fondul pentru Parteneriate LEADER-UE este un instrument implementat de Rețeaua Națională 
LEADER în Republica Moldova în parteneriat cu Solidarity Fund PL în Moldova, care își propune să 
finanțeze inițiative și proiecte de parteneriat/mentorat care vizează schimbul de experiență între GAL-
uri și forumuri/inițiative comune locale și regionale, incl. tîrguri, vizite de schimb de experiență etc. 
Fondul pentru parteneriate LEADER-UE este parte a proiectului ”Abordarea LEADER pentru 
prosperitate rurală în Moldova” finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat de Ministerul Afacerilor 
Externe al Republicii Polone în cadrul programului polonez de cooperare pentru dezvoltare – 
Asistența Poloniei.  
 
Abordarea LEADER este un instrument de dezvoltare rurală teritorială al Uniunii Europene și face 

parte din politica de dezvoltare rurală a UE (5-7% din fondurile de dezvoltare rurală și agricultură sunt 

direcționate către Programul LEADER în țările europene.). 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 reprezentanți a trei sectoare din localitățile învecinate: public, 

civic și antreprenorial, care activează pe un teritoriu delimitat, 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 partenerii de dezvoltare (UE, Polonia, Elveția, SUA, Estonia, Marea Britanie, România, 

Republica Cehă, și alții) în colaborare cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 

(MADRM). Actualmente, în Republica Moldova există 32 de GAL-uri, în care sunt implicate aproximativ 

300 de unități administrativ-teritoriale (35% 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 proiecte de dezvoltare locală – cca 160 de micro-proiecte în anul 2018, cu 

bugetul total de cofinanțare din sursele externe 7 000 000 MDL și cca 170 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).  
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2. Obiective generale și specifice ale apelului de propuneri 

 

Obiectivul general: 

 

Dezvoltarea zonelor rurale prin crearea și/sau consolidarea parteneriatelor dintre GAL-urile din 

Republica Moldova, promovarea și împărtășirea experienței LEADER din Republica Moldova la nivel 

regional, național și internațional.    

 
Obiective specifice: 
 

− impulsionarea stabilirii și dezvoltării parteneriatelor între GAL-urile din RM prin implementarea 

proiectelor comune;  

− susținerea unei participări active a GAL-urilor (Consorțiu de GAL-uri) în implementarea proiectelor și 

inițiativelor comune (festivaluri/târguri locale sau regionale), care sprijină realizarea Strategiei de 

Dezvoltare Locală a GAL sau promovează abordarea LEADER în RM; 

− consolidarea parteneriatelor și dezvoltarea proiectelor de mentorat între GAL-urile din RM cu o 

experiență mai mare de doi ani și cele noi create, care favorizează dezvoltarea profesională și achiziția 

de competențe și cunoștințe în activitatea GAL; 

− crearea unei platforme de comunicare între GAL-urile din RM; 

− promovarea activităților care abordează cu precădere aspecte de schimb de experiență și diseminare 

a bunelor practici între GAL-urile din RM, contribuind totodată la întărirea capacităților instituționale 

și operaționale; 

− promovarea abordării LEADER în RM și peste hotare.   

 

 

Fondul pentru parteneriate LEADER-UE este secționat în două componente și nu are caracter derivant.  

 

Componenta I - perioada de implementare aprilie – septembrie 2021 

Forumurile regionale -  vor servi drept o platformă de comunicare cu privire la modul în care GAL-urile 

pot colabora în rețea și stabili parteneriate de cooperare/colaborare. Acestea vor aborda o tematică 

specifică, incluzând subiecte ce țin de: dezvoltarea turismului rural, antreprenoriatul mic și mijlociu, 

dezvoltarea smart a localităților  prin intermediul inovațiilor, efectele Covid 19 și soluții de remediere etc. 

Tot în cadrul forumurilor va putea fi posibilă împărtășirea experienței și bunelor practici, prezentarea 

istoriilor de succes și desigur organizarea de mini târguri de produse locale. În cadrul forumurilor vor 

putea fi supuse consultărilor politicile legate de dezvoltarea rurală din țară și/sau pentru a oferi GAL-urilor 

informații despre oportunitățile de strângere de fonduri, oferite de un expert în dezvoltare rurală.  

 

 Componenta II - perioada de implementare iunie - noiembrie 2021 

Activitatea de mentorat – presupune activități care au drept rezultat transferul de cunoștințe de la 

mentor la mentee. În cadrul acestei activităţi, GAL-ul mentor (cu experiență mai mare de doi ani) va stabili 

un parteneriat cu un GAL care necesită suport în dezvoltarea capacităților și competențelor ce țin de 

activitatea teoretică și practică a GAL.  
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3. Buget și perioada de implementare 
 

Suma totală disponibilă în cadrul Fondului pentru Parteneriate pentru anul 2021, constituie 40 000 

euro1: 

 

Faza de 

implementare  

 Suma maximă 

per proiect 

Bugetul total 

I Componentă  

(aprilie – 

septembrie 

2021) 

Forumuri regionale  

cu organizarea 

festivalurilor/târgurilor 

Se preconizează finanțarea a 6 

forumuri regionale 

 

2 000 

 

12 000 euro 

II Componentă 

(iunie-

noiembrie 

2021) 

Activitate de 

parteneriat/mentorat  

Se preconizează finanțarea a aprox. 

14 parteneriate de mentorat.   

2 000 28 000 euro 

 

 
Un GAL va putea obține o singură finanțare în cadrul fiecărei componente. 
La semnarea contractelor RNL își rezervă dreptul de a ajusta bugetul total al apelului, conform 
ratei de schimb a proiectului.  
 
 

4. Perioada de depunere a aplicațiilor:  
 

I Componentă -  23 februarie - 21 martie 2021, ora locală 17:00 

II Componentă - 19 aprilie - 16 mai 2021, ora locală 17:00 

 

Durata de implementare a proiectului (inclusiv raportarea):  

pentru I Componentă nu va depăși 20 septembrie 2021 

pentru II Componentă nu va depăși 15 noiembrie 2021 

5. Criterii de eligibilitate 

Sunt eligibile să participe Grupurile de Acțiune Locală din Republica Moldova, care corespund 
principiilor de bază ale abordării LEADER și dispun de Strategia de Dezvoltare Locală aprobată de 
Adunarea Generală (Consiliul) GAL. 
 

- abordare de jos în sus  - participarea activă a populației locale în planificarea, luarea deciziilor și 
implementarea strategiilor necesare dezvoltării microregiunii. Aceasta se bazează pe locuitorii 
microregiunii, care cunosc cel mai bine situația locală și sunt motivați de dezvoltarea teritoriului în 
care trăiesc; 

- abordare teritorială  - utilizarea eficientă a resurselor locale din cadrul unei zone teritoriale 
specifice, omogene, desfășurarea de activități integrate și crearea unei viziuni comune; 

- parteneriatul - realizarea unui parteneriat local intersectorial interesat în dezvoltarea microregiunii, 
denumit „Grup de Acțiune Locală”;  

- implementarea proiectelor de cooperare între actorii locali, dar și în afara zonei; 
- caracterul integrat și multisectorial al strategiilor de dezvoltare locală, bazate pe interacțiunea 

partenerilor locali, pentru planificarea și identificarea soluțiilor pentru dezvoltarea teritoriului GAL;  

 
1 Conform ratei de schimb a proiectului. 
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- colaborarea în rețea – colaborarea în rețele regionale, naționale și internaționale, prin stabilirea 
legăturilor și realizarea proiectelor pentru dezvoltarea teritoriului în jurul unor interese comune a 
GAL; 

- inovație - căutarea de răspunsuri noi la problemele existente ale dezvoltării locale.  
 

6. Constituirea Parteneriatului  
 

Componenta I - Forumuri regionale 

Un parteneriat va fi constituit dintr-un Consorțiu de (2 sau 3) GAL-uri. Dintre aceștia, un GAL va avea 

rolul de aplicant și de organizator principal al Forumului. Ceilalți partener/i vor oferi suport în proces. 

Un GAL va vea posibilitatea să fie implicat într-un singur parteneriat, ceea ce înseamnă că are șansa de 

a participa la organizarea unui singur Forum Regional. 

Componenta II - Proiecte de mentorat 

În cadrul componentei II, un parteneriat este constituit din 1 GAL mentor și 1 GAL mentee. Calitatea 

de Mentor este atribuită GAL-ului cu mai mult de 2 ani de experiență în implementarea proiectelor de 

dezvoltare locală. Aplicația poate fi depusă fie de către mentor, fie mentee. În cadrul acestei 

componente, un GAL poate fi solicitant (ca mentor sau mentee) o singură dată. 

Un mentor poate participa în cadrul a maximum 3 parteneriate și, prin urmare, poate fi implicat în 

max. 3 proiecte diferite. Ceea ce înseamnă că are posibilitatea de a fi aplicant într-un proiect și partener 

în alte 2 proiecte. 

Un mentee poate participa la un singur parteneriat și, prin urmare, poate fi implicat într-un singur 

proiect (în calitate de solicitant sau partener). 

7. Procedura de aplicare și documentele necesare2 

Dosarul de înscriere poate fi expediat prin e-mail la adresa: concurs@leaderin.md Titlul mesajului 

trebuie să conțină următorul text: ”Fondul pentru parteneriate LEADER-UE 2021”. 

 

1. Formularul de aplicare semnat (în format doc și în formă scanată) conform: 

 Anexa A1 – în cazul în care se solicită finanțare pentru organizarea forumurilor regionale sau  

Anexa A2 –– în cazul în care se solicită finanțare pentru Proiecte de parteneriat/mentorat.  

2. Bugetul proiectului conform Anexa 3 – pentru organizarea forumurilor regionale 

  Anexa 4 – pentru organizarea proiectelor de parteneriat. 

Documente suplimentare:  

- Acordul de Partneriat Teritorial. 

- Strategia de Dezvoltare Locală. 

- Declarație de Parteneriat.  

- Alte documente relevante. 

Fiecare candidat va recepționa un e-mail de confirmare a depunerii aplicației și un cod de înregistrare 

pentru dosarul depus. 

 

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

 

 
2 RNL are dreptul să solicite documente adiționale ce confirmă eligibilitatea GAL-ului. 

mailto:concurs@leaderin.md
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În cazul apariției unor întrebări și/sau neclarități cu privire la apelul de propuneri, Vă rugăm să 

contactați coordonatorul de proiect, Patricia Varzari, la adresa: varzari.leader@gmail.com.  

Întrebările înregistrate cu 2 săptămâni înainte de termenul limită vor fi publicate pe pagina web a 

Rețelei www.leaderin.md, cu toate răspunsurile și explicațiile. 

 

8. Costurile eligibile și neeligibile  

 

Vor fi considerate costuri eligibile cheltuielile care corespund următoarele principii: 

− cheltuieli administrative 20%;  

− sunt necesare pentru implementarea activităților; 

− sunt suportate respectând principiul rentabilității, adică asigură realizarea sarcinilor la un 

nivel profesional înalt, cu utilizarea optimă a resurselor financiare; 

− vor fi gestionate de aplicant în perioada indicată la punctul 4; 

− vor fi prezentate în conturile aplicantului pentru a putea fi identificate și verificate; 

− vor fi confirmate prin documentele originale relevante; 

− vor fi efectuate după data semnării contractului de finanțare; 

− presupun cheltuieli de transport pentru participanții în cadrul proiectelor; 

− presupun cheltuieli pentru măsuri de prevenire a contaminării cu Covid 19 (măști, dezinfectant , 

etc.). 

 

 Următoarele costuri se consideră neeligibile și nu vor fi finanțate în cadrul apelului de propuneri: 

− costurile suportate înainte și după termenul de implementare indicat în contract; 

− costuri de achitare a taxei pe valoare adăugată (TVA); 

− cheltuieli  ce constituie dubla finanțare acelorași activități; 

− datorii, penalități; 

− alcool, tutun, substanțe narcotice, arme; 

− cheltuieli legate de finanțarea campaniilor electorale și propagandei politice;  

− rambursări în alte proiecte ce au fost implementate de către GAL;  

− pierderile aferente cursului de schimb; 

− amenzi, penalități şi costuri legate de litigii; 

− cheltuieli legate de finanțarea actelor teroriste și activităților criminale; 

− alte cheltuieli ne bugetate. 

 

Notă: Proiectul ”Abordarea LEADER pentru prosperitate rurală în Moldova” beneficiază de scutiri la 

TVA cu drept de deducere conform Hotărârii de Guvern nr. 340 din 03.06.2020 pentru modificarea HG 

nr. 246 din 08.04.2010. 

 

Toate cheltuielile partenerilor trebuie reflectate în bugetul proiectului. 

9. Condiții de implementare 

 

Contractul de finanțare între GAL-uri și RNL va fi încheiat pentru o perioadă de implementare de 

aproximativ 4 - 5 luni pentru fiecare fază individual.  

 

10.  Procedura de evaluare a aplicațiilor 

 

mailto:varzari.leader@gmail.com
http://www.leaderin.md/
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Procesul de evaluare va cuprinde două etape: 
 
Prima etapă. Evaluarea formală 

Aplicațiile trebuie să întrunească condițiile formale specificate mai jos. Aplicațiile care nu vor întruni 
criteriile formale nu vor trece la etapa următoare de evaluare.  
 
Criteriile de evaluare formală: 
− aplicația este depusă în termenul prestabilit (vezi punctul 4); 
− aplicația este prezentată de o entitate eligibilă să participe la apelul de propuneri (vezi punctul 5); 
 
Etapa a doua. Evaluarea de conținut 

Sunt supuse evaluării de conținut doar aplicațiile care întrunesc condițiile formale. 

Evaluarea de conținut a aplicațiilor, va fi efectuată de Comisia de evaluare, compusă din reprezentații 

consorțiului de implementare.  

 

În cadrul acestei etape, vor fi examinate următoarele aspecte: 

 

# Criterii de evaluare Scor maxim 

1.  relevanța activităților pentru scopul și obiectivele apelului 20 

2. rezultatele scontate și impactul proiectului  20 

3. Evaluarea și justificrea necesităților / argumentare necesității 

implementării acțiunii  

25 

4.  potențialul ideii propuse spre finanțare și promovarea acesteia  

 

15 

5. relevanța bugetului (costurile sunt realiste, justificabile și fezabile) 20 

TOTAL 100 

Punctaj de trecere 75% 

 

Evaluarea de conținut constă în: 

− atribuirea unui punctaj pentru fiecare criteriu stipulat mai sus;  

− prezentarea unor observații/comentarii pe marginea aplicației;  

− emiterea unei informații privind acceptarea sau respingerea aplicației.  

 
În urma evaluării individuale efectuate de membrii Comisiei de evaluare, este întocmită lista 
aplicațiilor cu punctajul total atribuit. Aprobarea rezultatelor este petrecută în cadrul ședinței 
Consiliului de Proiect. 
 
Aprobarea deciziei de finanțare 
Decizia de finanțare va fi aprobată de Consiliul de Proiect. Consiliul ia decizii cu condiția ca peste 
jumătate din membrii săi să fie prezenți. Deciziile se iau prin consens, în cazul în care nu e posibil prin 
consens, cu majoritatea voturilor. 
 
Consiliul de Proiect include, ca membri sau observatori, reprezentanți ai Delegației Uniunii Europene, 
Ministerului Afacerilor Externe al Poloniei sau reprezentanți și experți ai unor instituții și organizații, 
numiți din oficiu, care participă la lucrările Consiliului de Proiect în calitate de consilieri sau 
observatori independenți.  
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Consiliul de Proiect are dreptul să sugereze modificări și/sau îmbunătățirea aplicației. RNL va anunța 
solicitanții despre deciziile luate prin e-mail și va face publice rezultatele concursului. 
 
Procesul de evaluare, selectare și aprobare a aplicațiilor spre finanțare se desfășoară pe baza clauzelor 

de imparțialitate și confidențialitate. 

 

11.  Condițiile de contractare și finanțare 

 

Finanțarea va fi acordată în baza contractului de finanțare semnat între RNL și Organul responsabil 

al GAL-ului/GAL-urilor. 

Pentru semnarea contractului de finanțare și transferarea sumei solicitate, aplicantul trebuie să 

prezinte:  

− extras  din registrul de stat al persoanelor juridice, la data prezentării, extrasul trebuie să aibă cel 

mult un an de la data emiterii; 

− confirmarea lipsei datoriilor față de bugetul public național, eliberată de direcția fiscală 

teritorială, confirmarea trebuie să aibă cel mult o lună de la data eliberării; 

− copia Statutului organizației (Organului responsabil); 

− confirmarea contului bancar cu balanța 0 (zero) MDL. 

 

Anexe: 

1. Formularul de cerere -  Anexa A1– în cazul în care se solicită finanțare pentru organizarea 
forumurilor regionale sau Anexa A2 –  în cazul în care se solicită finanțare pentru Proiecte de 
parteneriat/mentorat 

2. Bugetul proiectului conform Anexa 3 – pentru organizarea forumurilor regionale 
         Anexa 4 – pentru organizarea proiectelor de parteneriat/mentorat. 
 
 
 
 
 
Notă: Regulile de participare și cererile de propuneri în cadrul Fondului de parteneriat LEADER-UE 

2021 vor fi publicate în limbile română și rusă. În cazul oricărei discrepanțe de interpretare, va 

prevala versiunea în limba română. 
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