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FOTOGRAFIILE UTILIZATE 

Ghidul de bune practici „Parcursul abordării LEADER în Republica Moldova 
2016-2021” este elaborat în cadrul Proiectului „Parteneriate teritoriale 
durabile pentru dezvoltarea economică rurală a RM”, implementat de I.P. 
Centrul de Instruire și Consultanță Organizațională (CICO), în parteneriat cu 
Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova și Solidarity Fund PL în 
Moldova, din sursele Programului de granturi „Dezvoltarea societății civile la 
nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația 
Konrad Adenauer Republica Moldova. Partenerul regional de implementare al 
proiectului este organizația Expert-Grup.

Drepturi de autor – Fotografiile și textul inclus în acest Ghid au fost 
elaborate de către echipa Rețeaua Națională LEADER din Republica 
Moldova și drepturile de autor asupra acestora îi aparțin Asociației 
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Acronime

APL Autoritate publică Locală

GAL Grup de Acțiune Locală 

RNL
Rețeaua Națională LEADER 
din Republica Moldova 

SDL Strategie de Dezvoltare Locală

UAT Unitate Administrativ Teritorială

MAIA Ministerul Agriculturii și
Industriei Alimentare 

FNDAMR Fondul Național de Agricultură
și Mediului Rural

APT Acord de Parteneriat Teritorial

OR Organ Responsabil

RM Republica Moldova

SFPL Solidarity Fund PL în Moldova

UE Uniunea Europeană

LEADER 
Liaison entre actions de 
développement de l‘économie rurale

Legături între acțiuni pentru 
dezvoltarea economiei rurale

Definiții utilizate
ÎN SENSUL PREZENTULUI GHID, URMĂTOARELE NOȚIUNI PRINCIPALE SEMNIFICĂ:

ABORDARE LEADER – metodă de dezvoltare a comunităților din zonele rurale, care implică actorii locali 
în elaborarea și implementarea strategiilor de dezvoltare locală și care funcționează în baza următoarelor 
principii: abordare teritorială, parteneriate locale, abordare „de jos în sus”, acțiuni integrate și multisectoriale, 
inovație, colaborare în rețea și cooperare. 

DEZVOLTARE RURALĂ – proces deliberat de schimbări sociale, economice, culturale și de mediu durabile, 
menite să îmbunătățească calitatea vieții în mediul rural.

GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ – asociație nonprofit, apolitică, cu statut de persoană juridică, creată în 
scopul elaborării și implementării strategiilor de dezvoltare locală în cadrul programului LEADER, în bază 
de parteneriat teritorial stabilit la nivel local între sectoarele public, antreprenorial și civic, în care niciunul 
dintre aceste sectoare nu poate avea mai mult de 49% dintre drepturile de vot la nivel decizional.
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PROGRAM LEADER – program de stat, administrat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, în 
cadrul căruia GAL-urile pot solicita finanțare, în baza unui plan operațional și a unui buget corespunzător, 
din partea Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural. Acesta conține două componente: 
sprijin pentru funcționarea GAL-urilor și susținerea implementării strategiilor de dezvoltare locală.

SECTOR ANTREPRENORIAL – totalitatea persoanelor fizice și juridice care desfășoară activitate de 
întreprinzător, înregistrate în modul stabilit de legislație.    

SECTOR CIVIC – totalitatea cetățenilor activi și a formelor asociative de tip apolitic, care nu sunt părți ale 
unei instituții publice sau ale sectorului antreprenorial.

SECTOR PUBLIC – totalitatea autorităților administrației publice locale de nivelul întâi, care sunt constituite 
și activează pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale care intră în componența unui GAL;

STRATEGIE DE DEZVOLTARE LOCALĂ – ansamblu de acțiuni integrate axate pe dezvoltarea locală, 
elaborate și implementate de un GAL în baza principiilor abordării LEADER, care contribuie la atingerea 
obiectivelor stabilite la nivel local și național. 

INIȚIATIVA GAL – grupul localităților rurale și comunităților din cadrul acestora, care și-au exprimat 
intenția și sunt în proces de implementare a metodologiei LEADER și de creare a unui GAL.

Scopul ghidului
PREZENTUL GHID urmărește să prezinte un set de informații succinte privind evoluția abordării 
LEADER în Republica Moldova în perioada 2016-2021, prin prisma unor experiențe practice, acumulate 
de către Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova și Solidarity Fund PL în Moldova. Materialul 
se adresează experților în dezvoltare locală, specialiștilor în planificare strategică, autorităților publice, 
instituțiilor și organizațiilor din domeniul dezvoltării rurale și oricăror subiecți interesați de instrumente 
de intervenții sustenabile la nivel local.

PUBLICUL-ȚINTĂ al prezentei lucrări este orice persoană sau instituție care dorește să cunoască cum 
a apărut abordarea LEADER în țara noastră, cine și în ce mod a pilotat metodologia de implementare 
a acestui instrument la nivelul Republicii Moldova, ce etape au de parcurs GAL-urile de la înființare 
până la instituționalizare, precum și alte momente esențiale ale fenomenului LEADER în primii 5 ani ai 
manifestării sale pe teritoriul Republicii Moldova.

GHIDUL DE FAȚĂ nu constituie o reproducție a metodologiei de crearea a GAL-urilor, ci un material 
structurat în baza unor practici obținute de către cele două organizații sus-numite în decursul ultimilor 5 
ani de muncă. Astfel, lucrarea își setează ca obiectiv general nu explicarea, în detaliu, a unor mecanisme 
tehnice aplicate în cadrul abordării LEADER, ci mai degrabă prezentarea unui tablou general și succint 
al modului în care a apărut, s-a extins și s-a dezvoltat acest instrument inovativ și valoros pentru mediul 
rural din Republica Moldova.
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Sumar executiv
IMPLEMENTAREA ABORDĂRII LEADER ESTE 
UN PROCES DINAMIC, ce presupune adaptarea 
la schimbări și provocări prin aplicarea principiului 
de „jos în sus” și prin crearea sinergiei pentru 
dezvoltare locală. Cu toate acestea, este necesară 
conștientizarea faptului, că obținerea unor 
rezultate în domeniul dezvoltării rurale la nivel de 
țară, prin implementarea Programului LEADER, 
poate fi realizată doar prin eforturi comune atât 
la nivel local, cât și la nivel central, dar și prin 
interacțiunea și colaborarea între aceste nivele. 

Este importantă dezvoltarea permanentă a 
GAL-urilor, iar momentul instituționalizării unui 
GAL să fie considerat drept punct de pornire în 
transformarea comunităților constituente și nu 
scopul procesului în sine. Nu este suficientă 
crearea unui GAL sau a mai multor GAL-uri, mai 
mult decât atât, dezvoltarea acestora trebuie să 
reprezinte un proces continuu.

Acestea trebuie să-și dezvolte capacitățile de 
absorbție a resurselor financiare și implementare 
a proiectelor și acțiunilor pentru realizarea 
obiectivelor stabilite în SDL. La fel și Programul 
LEADER nu trebuie să fie un program de rutină, ci 
un program ce permite statului și comunităților 
locale să se adapteze la diferite schimbări prin 
eforturi comune, în scopul dezvoltării rurale. 

CONSIDERĂM CĂ ABORDAREA LEADER 
ESTE UN INSTRUMENT EFICIENT PENTRU 
ȚARA NOASTRĂ, care intensifică procesele de 
dezvoltare rurală. Practica celor 5 ani de activitate 
(2016-2021) a demonstrat că LEADER poate 
oferi comunităților rurale din Republica Moldova 
instrumentele necesare pentru a juca un rol activ 
în procesele de dezvoltare locală. Abordarea 
LEADER poate să asigure realizarea unei sinergii 
între aspectele economice, de mediu și sociale în 
elaborarea politicilor și programelor de dezvoltare 
rurală din Republica Moldova. 

Cel mai dificil în punerea în aplicare a metodologiei 
LEADER este implicarea comunităților locale și 
eliminarea barierelor, care provoacă inacțiunea. 
De asemenea, este complicat de interconectat un 
set de interese, probleme, soluții și de identificat 
o modalitate de a uni împreună resursele și 
eforturile în cadrul unui plan de acțiune coerent și 
consolidat. Totuși, în viziunea noastră, abordarea 
LEADER este o șansă reală pentru consolidarea 
comunității locale și asigurarea dezvoltării 
durabile în Republica Moldova.

Ținând cont de extinderea abordării LEADER în 
țară și de faptul că în acest moment peste 40% 
din teritoriul rural al Republicii Moldova este 
acoperit de inițiative GAL, considerăm necesară 
apariția unor materiale informative integrate care 
să sprijine publicul larg în procesul de cunoaștere 
și înțelegere a acestui instrument de dezvoltare, 
prezent din ce în ce mai mult în viața zonelor 
rurale moldovenești.

PREZENTUL GHID OFERĂ o descriere a 
situațiilor, acțiunilor și proceselor care s-au 
produs în perioada de referință, prin efortul mai 
multor actori locali și cu susținerea partenerilor de 
dezvoltare, în legătură cu implementarea abordării 
LEADER și pregătirea lansării Programului LEADER 
în Republic Moldova, oferind exemple practice de 
activități întreprinse în acest sens. 
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CAPITOLUL I. 

Introducerea în abordarea
LEADER
1.1 ABORDAREA LEADER ÎN CONTEXTUL EUROPEAN

Abordarea  LEADER este una dintre cele mai eficiente 
instrumente ale politicii de dezvoltare rurală a UE, 
propusă pentru prima dată în 1990 de un grup de oficiali 
la Comisia Europeană. Acest concept a fost introdus ca 
răspuns la insuccesul politicilor tradiționale implementate 
de sus în jos (de la nivel central spre cel local), de a 
aborda problemele cu care se confruntă zonele rurale 
din Europa, demonstrând pe parcursul celor 30 de ani de 
implementare, că este un concept de succes al dezvoltării 
locale deținute și conduse de cetățeni. 

Acronimul „LEADER” derivă din sintagma franceză „Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie 
Rurale” care înseamnă „Legături între acțiuni pentru dezvoltarea economiei rurale”. Ideea a fost de a 
angaja energia și resursele oamenilor și ale organizațiilor locale ca actori de dezvoltare, mai degrabă decât 
ca beneficiari, împuternicindu-i să contribuie la dezvoltarea zonelor lor rurale prin constituirea Grupurilor de 
Acțiune Locală (GAL) bazate pe parteneriatul între sectoarele public, privat și civic.

În termeni de politică, LEADER a fost introdus ca o „Iniţiativă Comunitară”, finanţată din Fondurile 
Structurale ale UE. Au existat cinci perioade de programare LEADER: LEADER I – faza experimentală (1991-
1993), LEADER II (1994-1999), LEADER+ (2000-2006), Axa LEADER (2007-2013) – LEADER a devenit parte 
integrantă a politicii de dezvoltare rurală UE, finanţarea axei LEADER fiind realizată în conformitate cu noul 
Fond European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), devenind astfel o componentă obligatorie a 
Programelor de Dezvoltare Rurală a țărilor membre UE. În perioada de programare 2014-2020, metoda 
LEADER a fost extinsă sub termenul mai larg de dezvoltare locală condusă de comunitate (CLLD) incluzând 
trei fonduri UE suplimentare: 

      Fondul european maritim pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM); 
      Fondul european de dezvoltare regională (FEDR)
      Fondul Social European (FSE) 

În prezent, la nivel european sunt înregistrate peste 2800 de Grupuri de Acțiune Locală.
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1.2 ABORDAREA LEADER ÎN REPUBLICA MOLDOVA: LA ETAPA DE PILOTARE LA
INSTITUȚIONALIZAREA ABORDĂRII LEADER

În Republica Moldova, abordarea LEADER se implementează de la sfârșitul anului 2016, cu sprijinul oferit 
de către partenerii de dezvoltare, în colaborare cu MAIA. Procesul de implementare poate fi divizat în 
câteva etape:

2016-2018  ETAPA DE PILOTARE  în cadrul căreia a fost elaborată Metodologia de implementare a 
abordării LEADER în RM ce a avut la bază criteriile și principiile de implementare preluate din UE, fiind 
adaptate la contextul local;

2018-2019 ETAPA DE MULTIPLICARE ȘI CONSOLIDARE în cadrul căreia experiența de implementare 
a abordării LEADER a fost multiplicată în diferite regiuni ale țării, metodologia de implementare fiind 
îmbunătățită și consolidată. În anul 2019, a fost creată A.O. ”Rețeaua Națională LEADER din Republica 
Moldova”, organizație ce a unit într-o platformă GAL-urile și organizațiile ce au facilitat implementarea 
abordării LEADER în Republica Moldova. Astfel, RNL a devenit partenerul - cheie pentru MAIA în ceea ce 
privește implementarea abordării LEADER în Republica Moldova;

2020-2021 ETAPA DE INSTITUȚIONALIZARE A ABORDĂRII LEADER LA NIVEL NAȚIONAL prin 
adoptarea modificărilor la legislația RM pentru finanțarea Programului LEADER din surse publice. Astfel, 
au fost operate modificări: la Legea nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea 
agriculturii și mediului rural, prin introducerea unor noi măsuri de sprijin pentru subvenționarea funcționării 
GAL-urilor și pentru susținerea implementării strategiilor de dezvoltare locală a GAL-urilor, în valoarea de 
până la 5% din FNDAMR; la Legea nr. 436/2006 cu privire la administrația publică locală, prin introducerea 
posibilității de asociere a sectorului public cu sectorul antreprenorial și civic, în cazul în care această 
asociere reprezintă un Grup de Acțiune Locală, dar și în cazul alocării resurselor din bugetele publice locale 
pentru activitatea GAL-urilor. 

În continuarea celor expuse, considerăm important să menționăm că la etapa actuală, în Republica 
Moldova există 30 de GAL-uri (aflate în diferite faze de dezvoltare), în care sunt implicate aproximativ 
350 de unități administrativ-teritoriale (35% din zonele rurale) și aproximativ 1200 de instituții/organizații 
locale, inclusiv și APL-urile.
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În anul 2018 au fost implementate aproximativ 160 de micro-proiecte cu bugetul total de cofinanțare din 
sursele externe de aproximativ 7.000.000 MDL din sursele EuropeAid, PolishAid, Ambasada Marii Britanii.

În anul 2019 au fost implementate circa 200 de micro-proiecte cu bugetul total de cofinanțare din sursele 
externe de aproximativ 10.000.000 MDL din sursele PolishAid și USAID, iar în anul 2020 aproximativ 350 
de micro-proiecte, cu bugetul total de cofinanțare din sursele externe de aproximativ 20.000.000 MDL din 
sursele EuropeAid și PolishAid. În cadrul acestor finanțări proiectele implementate de GAL-uri sunt supuse 
unui control de mediu și tehnic pentru asigurarea calității acestora și evitarea producerii daunelor asupra 
mediului înconjurător. Un accent deosebit este pus pe dezvoltarea economică a teritoriului GAL (cel puțin 
50% din finanțările oferite sunt pentru dezvoltarea economică). 

Pe parcursul anilor 2021 – 2022 urmează extinderea numărului GAL-urilor și teritoriilor acoperite de 
inițiativa LEADER. Se estimează că până la sfârșitul anului 2022 GAL-urile vor acoperi aproximativ 75% 
din teritoriul țării, creând astfel un sistem de absorbție și implementare a acțiunilor pentru dezvoltarea 
zonelor rurale. La moment, 7 inițiative noi GAL sunt în proces de creare datorită sprijinului oferit din sursele 
EuropeAid și PolishAid, pe lângă aceasta încă 16 inițiative noi GAL vor fi sprijinite din sursele PolishAid și 
USAID în anul 2021-2022.

Harta Grupurilor de Acțiune Locală 
existente și a celor în proces de creare



1.3 PRINCIPIILE ABORDĂRII LEADER ȘI PRINCIPIUL DE COACHING COMUNITAR 
(EXPERIENȚA REPUBLICII MOLDOVA)

1. ABORDAREA ”DE JOS ÎN SUS” – ELEMENTUL DISTINCTIV AL ABORDĂRII LEADER 
Împuternicire reală a cetățenilor de a participa la procesul de luare a deciziilor.

7 care definesc abordarea LEADER 
ca metodologie și o diferențiază 
față de un simplu program de finanțare

CARACTERISTICI

Abordarea LEADER se bazează pe 7 caracteristici specifice, care trebuie neapărat să fie corelate pentru 
a produce efectele scontate.

Dintre cele șapte trăsături ale abordării LEADER, cea mai distinctivă este ”abordarea de jos în sus”.  
Implicarea actorilor și instituțiilor locale în dezvoltarea rurală este fundamentală în cadrul abordării LEADER. 
LEADER crede  că locuitorii din mediul rural sunt cei mai buni experți în definirea ariei de dezvoltare a zonei 
lor în concordanță cu nevoile, așteptările și planurile lor. Prin urmare, sunt puternic implicați în fiecare 
etapă a procesului de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL:  în timpul elaborării, implementării, 
evaluării și revizuirii. Abordarea de jos în sus are mai multe avantaje pentru actorii locali, precum și pentru 
întreaga regiune:

Actorii locali dobândesc o mai bună cunoaștere a provocărilor locale care trebuie abordate, precum și 
a resurselor și oportunităților disponibile;

Locuitorii teritoriului respectiv devin interesați și capabili să mobilizeze resurse locale pentru 
procesul de dezvoltare într-un mod care nu se întâmplă în cazul abordărilor de sus în jos;

Abordarea oferă actorilor locali un sentiment mai mare de proprietate și angajament față de 
proiectele implementate și activitățile derulate;

Această abordare participativă poate fi eficientă numai dacă dezvoltă încredere între părțile 
interesate și este susținut de actorii locali cu experiență și expertiză necesară.
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2. ABORDAREA TERITORIALĂ
Cel puțin trei UAT cu o populație cuprinsă între 10 mii și 60 mii locuiori.

3. PARTENERIATUL LOCAL: GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ
La nivel decizional, nici un sector nu poate reprezenta mai mult de 49% din calitatea de membru 
al parteneriaului local.

Programul LEADER urmează o abordare teritorială, luând în considerare un teritoriu mic, omogen, coeziv 
din punct de vedere social și cultural, caracterizat adesea prin tradiţii și istorie comună, identitate locală, 
simţul apartenenţei sau nevoi şi aşteptări comune. 

Având ca punct de reper o astfel de zonă, se efectuează mai uşor identificarea punctelor locale forte şi 
slabe, a riscurilor, a oportunităţilor şi a potenţialului de dezvoltare. Stabilirea unei ”micro-regiuni GAL” 
nu este un proces static. Dimpotrivă, aceasta evoluează şi se modifică odată cu schimbările economice 
şi sociale la nivel local. Micro-regiunea LEADER este definită de înșiși oamenii din regiune, care prin 
desfășurarea de activități integrate reușesc să creeze o viziune comună de dezvoltare.

Caracterul definitoriu al abordării teritoriale este că aceasta nu tratează un singur subiect principal, de 
exemplu afaceri sociale, ecologie sau agricultură, aceasta se bazează pe toate temele relevante pentru 
această regiune specifică. Astfel, poate fi numită o abordare transversală. Aceasta înseamnă că diferite 
teme nu sunt tratate separat, ci într-un mod integrat, interconectat.

Instituirea unui parteneriat local, cunoscut ca Grup de Acţiune Locală (GAL), este o trăsătură definitorie a 
abordării LEADER. Implicarea în parteneriat înseamnă că persoanele care anterior erau „beneficiarii” pasivi 
ai unei politici, devin parteneri activi și promotori ai dezvoltării propriei zone.

Este important să reținem că niciun parteneriat nu se naște perfect format, acestea trebuie să se 
potrivească domeniului lor și realităților contextului local, recunoscând că este nevoie de timp, efort și 
angajament pentru a construi încrederea și relațiile de lucru necesare. Cu toate acestea, există câteva 
principii esențiale de constituire a unui GAL. 

Un GAL este un parteneriat local intersectorial care trebuie să cuprindă parteneri din sectoarele public, 
privat și civic; ar trebui să fie bine echilibrat și să reprezinte pe larg interesele locale și să implice actori 
activi din zonă. 

GAL are sarcina de a identifica şi de a implementa o Strategie de Dezvoltare Locală (SDL), de a lua decizii 
privind alocarea resurselor financiare şi de a le administra.

Aceste grupuri pot stimula în mod eficient dezvoltarea durabilă, pentru că ele:

adună şi combină 
resursele umane şi 
financiare disponibile 
din sectoarele public, 
privat, și  civic

consolidează dialogul 
şi cooperarea între 
diferiţi actori rurali, care, 
au puţină experienţă 
de colaborare, prin 
facilitarea unor soluţii, 
prin consultaţii şi 
discuţii

asociază actorii locali 
în jurul proiectelor de 
interes comun, pentru 
a realiza sinergii, 
pentru îmbunătăţirea 
competitivităţii 
economice a zonei

facilitează procesele 
de adaptare şi de 
schimbare integrarea 
preocupărilor legate de 
mediu, diversificarea 
economiei rurale şi 
calitatea vieţii



Totodată, SDL are un caracter integrativ și 
transversal. 

Aceasta sugerează că vor exista provocări în 
îndeplinirea diferitelor opinii și interese. 

Dar este sarcina GAL să găsească consens 
între diferiții parteneri, interese și sectoare 
pentru a selecta și implementa cele mai 
potrivite proiecte pentru regiune.  Diferite 
domenii (de exemplu, demografie, mediu, 
cultură etc.) și proiectele ar trebui să fie 
legate. 

Aceasta exprimă abordarea transversală și 
arată în același timp dependențele din spatele 
lucrurilor așa cum sunt în realitate.

Participarea locală este una dintre 
pietrele de temelie ale întregii abordări 
LEADER și implicarea comunității în 
pregătirea SDL este, prin urmare, absolut 
fundamentală. Implicarea oamenilor în 
gestionarea dezvoltării propriului teritoriu 
este un obiectiv principal al abordării 
LEADER, contribuind la „îmbunătățirea 
guvernanței” și mobilizarea potențialului 
din aceste zone rurale. LEADER nu este 
un program de dezvoltare sectorială. 

SDL are o abordare multisectorială, integrând diferite sectoare de activitate, acoperind nu doar o singură 
Unitate Administrativ Teritorială (UAT), ci întregul parteneriat.  

Acţiunile şi proiectele cuprinse în SDL trebuie să fie corelate şi coordonate și să cuprindă legăturile 
dintre diferiţii factori economici, sociali, culturali şi de mediu şi sectoarele implicate.

 4. ACȚIUNI INTEGRATE ȘI MULTISECTORIALE

12
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5. INOVAREA

Inovarea în cadrul LEADER constă în modul în care GAL abordează oportunităţile şi provocările identificate 
la nivel local şi în modul în care reuşește să crească interesul pentru dezvoltarea proiectelor inovatoare cu 
impact economic, social și cultural. Inovarea înseamnă identificarea resurselor neexploatate și introducerea 
unei abordări, unui proiect, produs sau procese care sunt noi pentru regiunea GAL, modernizarea 
cunoştinţelor tradiţionale sau găsirea unor soluţii noi la probleme rurale persistente. Introducerea abordării 
LEADER, într-o anumită regiune este în sine o inovație pentru aceasta. 

Fiecare GAL ar trebui să urmărească să aducă noi elemente și soluții pentru dezvoltarea teritoriului său, 
iar adoptarea tehnologiilor de informare şi comunicare poate deveni un canal important prin care populaţia 
rurală să aibă un acces mai mare la inovaţii. 

eficiența energetică 
și promovarea 
energiei din surse 
regenerabile

crearea și 
promovarea unui 
brand local

transferul de 
tehnologii

piețele agricole, 
agroalimentare 
pentru produsele 
locale etc.

patrimoniul material 
și imaterial, inclusiv 
patrimoniul natural 
de interes local.

adoptarea de 
noi tehnologii 
informaționale și 
comunicare

diversificarea 
economiei locale

asocierea și 
constituirea 
de grupuri de 
producător

 6. COLABORAREA ÎN REȚEA

Stabilirea de contacte în reţea este un mijloc de transfer al bunelor practici, de diseminare a inovaţiilor, 
ideilor și cunoștințelor între zonele rurale, administraţiile şi organizaţiile implicate în dezvoltarea rurală. 
Stabilirea de contacte în reţea duce la consolidarea relaţiilor dintre oameni, proiecte şi zone rurale, 
dezvoltarea sprijinului de la egal la egal, depăşindu-se astfel izolarea cu care se confruntă anumite zone 
rurale.

GAL-ul reprezintă, în sine, o rețea de parteneri locali care, prin strategia și activitățile sale, promovează 
legături între actorii locali și alții din lanțul de dezvoltare. Beneficiile rețelei în LEADER se extind mult dincolo 
de acest orizont local: rețelele locale, naționale și internaționale au devenit din ce în ce mai importante 
care leagă oamenii, locurile și acțiunile din mediul rural. 

Astfel, la nivelul unei comunități locale, acțiunile inovatoare pot viza de exemplu:



 7.COOPERAREA

Cooperarea LEADER permite zonelor rurale să abordeze și să profite de diversitatea lor introducând 
noi perspective și experiențe din alte zone, importând și exportând abordări de succes și bune practici. 
Cooperarea poate ajuta GAL-urile să îşi intensifice și diversifice activităţile locale. Le poate permite să 
rezolve anumite probleme sau să sporească valoarea resurselor locale. 

De exemplu, poate crea punți de legătură și relaționare între întreprinzători care desfășoară activitate 
economică similară, specializate pe un anumit produs (lactate, miere etc.) sau de a dezvolta iniţiative 
turistice comune, bazate pe un patrimoniu cultural comun (celtic, roman etc.).

Proiectele de cooperare nu reprezintă doar simple schimburi de experiențe. Acestea trebuie să implice 
proiecte comune concrete, partenerii având beneficii comune de pe urma implementării acestora. 

ÎN CADRUL ABORDĂRII LEADER, EXISTĂ DOUĂ TIPURI POSIBILE DE COOPERARE: 

Deși beneficiile cooperării pot fi considerabile, la fel pot fi și provocările de implementare. Prin urmare, 
este importantă planificarea cu atenție, alegerea subiectelor potrivite și partenerilor potriviți.

cooperare între GAL-uri din cadrul 
aceluiaşi stat. 

COOPERAREA INTER-TERITORIALĂ:

cooperare între GAL-uri din cel puţin 
două state UE sau non-UE, care urmează 
o abordare similară.

COOPERAREA TRANSNAŢIONALĂ:

14
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 COACHING-UL COMUNITAR - EXPERIENȚA REPUBLICII MOLDOVA

Abordarea LEADER este centrată în jurul parteneriatelor locale, iar rolul principal în construirea acestor 
parteneriate este jucat de către oamenii implicați în proces, și echipa de implementare, formată din 
expertul în dezvoltare locală și facilitatorul local.  

Rolul facilitatorului este de a mobiliza, de a motiva și de a crea legături între oameni, sectoare și instituții 
din spațiul public, acesta susține membrii comunităților partenere să devină conștienți de ceea ce se 
întâmplă în jurul lor, să capete încredere în ei, să lucreze împreună și să rezolve nevoi comune.

Este important ca oamenii să vadă în facilitator un om ce îi susține să se mobilizeze, să îi ajute să vadă 
resursele, valorile și problemele,  să le prioritizeze și să înțeleagă că este alături de ei fără să se implice în 
deciziile și acțiunile lor. 

Competențele personale ale facilitatorilor sunt cruciale pentru îndeplinirea acestui rol. Aceștia trebuie să 
dea dovadă de empatie și de diplomație și să fie în același timp buni organizatori și realiști.

Pentru asigurarea unui proces participativ calitativ, facilitatorul este persoana-cheie, care are grijă ca în 
cadrul activităților de constituire a GAL să participe cât mai mulți oameni din cadrul parteneriatului. 

De regulă, în cadrul ședințelor de lucru participă în jur de 30 – 45 de persoane, dar această cifră diferă 
în dependență de mărimea parteneriatului (numărul de UAT implicate). Pe parcursul procesului de 
constituire/consolidare a parteneriatului, facilitatorul se asigură că acesta funcționează eficient și 
conform metodologiei LEADER și, desigur, înregistrează progrese.  

Această meserie este considerată o provocare pentru că oamenii sunt diferiți și nu avem deprinderea 
de a lucra împreună, nu avem încredere unii în alții, în primă fază. Dar experiența arată că, pe parcursul 
celor 9-10 ședințe în cadrul inițiativelor GAL, facilitatorii reușesc să abiliteze comunitățile să se auto-
organizeze, să comunice, să-și sporească încrederea în parteneri și în proces și să stabilească legături 
între actorii de dezvoltare locală. 

FACILATORUL LOCAL este persoana cheie atunci când vine vorba de susținere și motivație pentru un 
grup de oameni

CANDIDATUL IDEAL este deschis, visător și simpatic, care totodată își îndeplinește sarcinile în mod 
eficient.

FACILATORUL CONSTRUIEȘTE cooperarea între parteneri.
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De asemenea să lucreze în echipă cu toate localitățile din cadrul parteneriatului, să identifice resursele 
locale, valorile ce îi unesc și necesitățile/problemele pe care le au. Interesele comune – de multe ori nu 
sunt conștientizate, dar devin o prioritate într-un parteneriat cu ajutorul facilitatorilor și încep să facă 
proiecte: o fântână, un spațiu de joacă, o brutărie, o casă de cultură, ce cred oamenii că este important 
pentru comunitatea lor. 

Schimbarea percepției asupra modului de soluționare a problemelor apare pe parcursul consolidării 
parteneriatului, care de multe ori a demonstrat că oamenii încep să conștientizeze faptul că dezvoltarea 
locală nu este doar despre finanțare, ci mai degrabă, despre cum valorificăm resursele locale pentru ca 
această dezvoltare să se producă. Împreună oamenii pot produce o schimbare în bine pentru că învață să 
construiască prin experiență, formare de aptitudini și multe idei puse în practică. 
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CAPITOLUL II.

Partenerii și rolurile acestora
în cadrul abordării LEADER
2.1 REȚEAUA NAȚIONALĂ LEADER DIN REPUBLICA MOLDOVA

Rețeaua națională LEADER din Republica Moldova este o asociație non-
profit înființată în ianuarie 2019, datorită eforturilor comune ale Grupurilor 
de Acțiune Locală și organizațiilor care au facilitat implementarea abordării 
LEADER în țară. 

Scopul principal al organizației este de a promova abordarea LEADER, 
precum și de a sprijini și reprezenta GAL-urile din Republica Moldova. În 
prezent, RNL reunește 30 de GAL-uri, care împreună, acoperă peste 35% din 
zonele rurale ale țării.

Dintre sarcinile cele mai relevante ale RNL putem enumera:

Cele mai importante principii de lucru în cadrul RNL sunt:

CREAREA DE NOI GAL-URI CONFORM METODOLOGIEI LOCALE LEADER
Din 2020, RNL a început să asiste comunitățile rurale în procesul de creare a GAL-urilor, urmând 
metodologia LEADER adaptată local.

COOPERARE INTERNAȚIONALĂ
Rețeaua lucrează în mod activ pentru o mai bună cooperare internațională între GAL-urile din RM, 
GAL-urile din UE și non-UE participă activ la diferite platforme CS, inclusiv: ELARD, PREPARE, Forumul 
Societății Civile EaP etc.

ASISTENȚĂ PENTRU GAL-URI ÎN ACTIVITĂȚILE ȘI DEZVOLTAREA LOR
Rețeaua oferă sprijin zilnic GAL-urilor în elaborarea și implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală, 
oferă asistență tehnică și coaching comunitar pentru a dezvolta capacitățile GAL-urilor și pentru a 
consolida dezvoltarea locală.

ADVOCACY ȘI PROMOVAREA ABORDĂRII LEADER
RNL susține și promovează abordarea LEADER în țară. Abordează nevoile membrilor săi prin colectarea 
și dezvoltarea pozițiilor și declarațiilor comune pentru o mai bună dezvoltare locală. Rețeaua este 
implicată, în prezent, în elaborarea cadrului normativ de punere în aplicare a Legii cu privire la grupurile 
de acțiune locală. 

parteneriat orizontal toleranță și asistență reciprocă transparență și dialog constructiv
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2.2 SOLIDARITY FUND PL ÎN MOLDOVA

Solidarity Fund PL în Moldova este reprezentanța 
Fundației Poloneze Solidarity Fund PL, înființată de 
către Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone. 
În Republica Moldova activează începând cu anul 2012, 
în baza Memorandumului de Înțelegere semnat între 
Republica Polonă și Republica Moldova.

Organizația activează atât în suportul instituțiilor de stat 
în vederea dezvoltării și punerii în aplicare a politicilor de 
dezvoltare locală cât și în suportul actorilor locali pentru 
realizarea unor acțiuni concrete de dezvoltare. Susține 
dezvoltarea economică a localităților rurale și urbane 
ale țării prin crearea parteneriatelor locale durabile și 
dezvoltarea soluțiilor sistemice. 

Un dintre direcțiile de bază ale organizației este dezvoltarea rurală.  Începând cu anul 2016 a 
contribuit substanțial la constituirea GAL-urilor pe teritoriul RM, asigurând sustenabilitatea acestora prin 
implementarea instrumentelor financiare și programelor de dezvoltare. Totodată, SFPL este partenerul 
principal al RNL în procesul de promovare a abordării LEADER, și împreună cu RNL contribuie la  elaborarea 
Programului LEADER. 

2.3 MINISTERUL AGRICULTURII ȘI INDUSTRIEI ALIMENTARE

Implementarea abordarea LEADER în RM a dobândit un grad mai înalt de sustenabilitate odată 
cu implicarea în proces a MAIA. Datorită eforturilor MAIA, în aprilie 2020, au intrat în vigoare unele 
amendamente la legislația RM, care permit GAL-urilor din țară să fie finanțate din Fondul Național de 
Dezvoltare Agricolă și Mediului Rural. 

Astfel, RM este prima țară din spațiul non-UE care își propune să finanțeze GAL-urile din bugetul de 
stat, prin implementarea Programului LEADER ca instrument al politicii publice de dezvoltare rurală.

Pe 14 iunie 2021, a intrat în vigoare Legea cu 
privire la Grupurile de Acțiune Locală. Această lege 
permite punerea în aplicarea a amendamentelor 
efectuate în 2020 și implementarea Programului 
LEADER în țara noastră. 
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CAPITOLUL III. 

Abordarea LEADER în practică - 
Grupul de acțiune locală
3.1. CE ESTE UN GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ? 

În dependență de momentul istoric al apariției și activizării lor, GAL-urile au fost și sunt tratate diferit ca 
noțiune. 

Astfel, una din definițiile frecvent întâlnite în literatura de specialitate califică GAL-ul drept „o construcție 
instituțională în vederea elaborării și implementării de strategii integrate ce vor da posibilitatea actorilor 
din spațiul rural, reprezentanți ai diferitelor domenii de activitate, să conlucreze și să interacționeze în 
folosul comunităților rurale”. 

Alte surse documentare, care tratează subiecte 
din abordarea LEADER, definesc GAL-ul ca „o 
platformă de comunicare și acțiune la nivel 
local, care implică instituții publice și private în 
procesul de soluționare a unui șir de necesități 
identificate”. 

O altă explicație face apel la una din caracteristicile 
de bază ale GAL – elementul intersectorial 
participativ – și definește GAL-ul drept „un 
element distinct al democrației participative, 
care a depășit, prin esența sa, multe alte forme 
de conlucrare la nivel local și regional”. 

Una dintre cele mai simple definiții a GAL, pe care o împărtășim și la ora actuală, este că acesta reprezintă 
o formă de parteneriat local, stabilit în perimetrul unui teritoriu distinct între reprezentanții sectorului 
public, antreprenorial și civic având la bază criteriile și principiile abordării LEADER.
 
În sensul Legii nr. 50 din 09.04.2021 cu privire la grupurile de acțiune locală, GAL-ul este definit ca o 
asociație nonprofit, apolitică, care este creată în bază de parteneriat teritorial, stabilit la nivel local între 
sectorul public, civic și antreprenorial, cu statut de persoană juridică, în scopul elaborării și implementării 
strategiilor de dezvoltare locală în cadrul abordării LEADER și în care niciunul dintre cele trei sectoare 
nu poate avea mai mult de 49% din drepturile de vot la nivelul decizional.

reprezintă un parteneriat instituționalizat

dispune de o strategie de dezvoltare locală

între cele trei sectoare constitutive (public, antreprenorial și civic) există o proporție echilibrată

este creat în cadrul unui teritoriu concret

respectă principiile abordării LEADER

Din definiția dată de legiuitor, trebuie să trecem în registru câteva elemente esențiale ale GAL  și anume: 
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GAL-ul este unul dintre pilonii de bază ai abordării LEADER și reprezintă, în esența sa, o formă autonomă 
de cooperare intersectorială care dispune de o viziune clară de dezvoltare a propriului teritoriu și acționează 
consecvent pentru realizarea ei.

La fel ca toate țările în care se implementează 
abordare LEADER, Republica Moldova are 
propria experiență în crearea, consolidarea și 
activizarea GAL-urilor.

Astfel,  (I) etapa-pilot în aplicarea metodologiei 
LEADER în Republica Moldova se referă la 
crearea primelor GAL-uri în 2016-2017,  
(II) etapa de îmbunătățire și multiplicare a 
metodologiei în paralel cu crearea de noi GAL-
uri și înființarea Rețelei Naționale LEADER 
cuprinde perioada 2018-2019, iar începând 
cu anul 2020  (III) se atestă o a treia etapă de 
dezvoltare: crearea cadrului legislativ și a Programului Național (Măsura LEADER), înregistrarea de stat și 
dezvoltarea Grupurilor de Acțiune Locală.

Lucru absolut firesc, cele peste 30 de GAL-uri care activează la moment în Republica Moldova se află 
la diferite niveluri de dezvoltare. Aflate în toate regiunile geografice ale țării, GAL-urile tind însă, să-și 
reconfirme, din ce în ce mai clar, rolul de „motor de acțiune” al zonelor în raza cărora au fost înființate.

3.2 CARE ESTE FORMA JURIDICĂ A UNUI GAL?

În conformitate cu prevederile legii, GAL-ul se constituie sub forma juridică de asociație nonprofit și 
apolitică. Aprobarea Legii nr. 50/2021 a oferit posibilitate GAL-urilor din Republica Moldova ca acestea să 
capete statut juridic, înregistrându-se, conform procedurii, la Agenția Servicii Publice. 

Putem afirma cu certitudine că intrarea în vigoarea a legii sus-numite a dat startul unei noi etape în 
activitatea GAL-urilor din țara noastră, instituționalizând atât parteneriatele în sine cât și relația GAL-
uri - statul Republica Moldova. Mai mult, adoptarea Legii nr. 50/2021 constituie o continuitate logică a 
procesului de modificare a cadrului legislativ al RM pentru implementarea Programului LEADER. 

Acest proces vizează modificările operate, în anul 2020 la Legea nr. 276/2016 cu privire la principiile de 
subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural și, respectiv, la Legea nr. 436/2006 cu privire la 
administrația publică locală, acțiuni care au pregătit cadrul legal de reglementare a activității GAL-urilor și 
de instituire a Programului LEADER.
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Care a fost forma de activitate a GAL-urilor de până la aprobarea Legii nr. 50/2021? 

Începând cu 2017, anul înființării primelor GAL-uri din Republica Moldova și până la aprobarea Legii nr. 
50 din 9 aprilie 2021, GAL-urile au activat în calitate de parteneriate locale constituite exclusiv în baza 
metodologiei LEADER. 

Înființarea teritoriului GAL, prin aprobarea, de către consiliile locale ale UAT vizate, a deciziilor 
de creare a microregiunii GAL.
Una dintre condițiile de bază ale constituirii unui GAL este delimitarea hotarelor administrative 
ale teritoriului său. Astfel, încă de la începutul procesului de constituire, consiliul local al fiecărei 
UAT decide aderarea UAT la parteneriatul GAL și respectiv, crearea teritoriului viitorului GAL. În 
lipsa deciziei date, niciun rezident al UAT nu poate deveni membru GAL. Astfel, prima acțiune de 
instituționalizare a parteneriatului GAL o reprezintă adoptarea deciziilor sus-numite.

Semnarea, de către toți membrii fondatori sau reprezentanții acestora, a Acordului de Parteneriat 
Teritorial.
APT este cel mai important document al parteneriatului GAL. Acesta cuprinde viziunea și alte 
elemente esențiale ale GAL-ului, structura și angajamentele membrilor etc. APT este documentul 
care legitimează calitatea de membru al GAL, prin faptul că în document se conține semnătura 
(și/sau ștampila) fiecărei persoane sau instituții interesate. APT se păstrează în format original la 
sediul GAL.

Alegerea organelor constitutive și abilitarea Organului Responsabil al GAL cu drept de acțiune în 
și din numele parteneriatului GAL.
Procesul de constituire a GAL se finalizează cu etapa de alegere a organelor de conducere și control 
și aprobarea SDL a GAL. În cadrul aceleiași ședințe finale (sau cel târziu în termen de 30 de zile de 
la data ultimei ședințe) se alege și Organul Responsabil al GAL – o asociație obștească cu sediu 
și activitate pe teritoriul GAL, rolul căreia este să sprijine parteneriatul GAL din punct de vedere al 
activității financiare, contabile și administrative. OR figurează ca exponentul GAL în raport cu terții 
și poate semna/autentifica diferite documente în numele GAL. Acest aspect structural, la fel, oferă 
GAL-ului o semnificație de parteneriat instituționalizat.

Protocolarea procesului de constituire, a activității organelor constitutive și crearea memoriei 
instituționale a GAL.
Începând cu prima întâlnire de lucru și până la ședința finală, de semnare a APT, alegere a organelor 
GAL și aprobare a SDL, toate subiectele și activitățile desfășurate, precum și deciziile adoptate sunt 
consemnate în procese verbale. Procesele verbale sunt păstrate în original de către managementul 
GAL și aceste documente demonstrează desfășurarea procesului, respectarea metodologiei și 
evoluția lucrurilor în parteneriat. Un alt rol al acestor documente este și de înființare a ceea ce vom 
numi mai jos „memoria instituțională” a GAL. 

Aparent, GAL-urile nu au deținut o formă juridică reglementată de cadrul legislativ al RM, însă 
aceste parteneriate locale au fost totuși instituționalizate. Instituționalizarea sau formalizarea 
GAL-urilor în perioada 2017-2021 s-a realizat prin asigurarea, consecutivă, a 4 momente 
esențiale și anume: 



În afară de procesul de constituire, managementul GAL asigură consemnarea, în procese-verbale, a tuturor 
ședințelor organelor GAL. Organele colegiale ale GAL (Adunarea Generală, Consiliul de administrație, 
Comitetul de selecție, Comisia de cenzori) se întrunesc regulat sau la necesitate, începând cu perioada 
imediat următoare alegerii lor.

Crearea memoriei instituționale a GAL presupune obținerea, stocarea și transmiterea de informații, 
experiențe, practici și cunoștințe de către membrii tuturor organelor constitutive ale GAL. Cu alte cuvinte, 
persoanele din funcțiile elective, dar mai ales președintele și organul executiv al GAL au responsabilitatea 
de a contribui la obținerea de cunoștințe și practici și de a le transmite ulterior persoanelor care îi vor înlocui 
sau altor persoane active din cadrul GAL. Memoria instituțională are un rol deosebit de important pentru 

GAL, întrucât prin intermediul acesteia 
se asigură continuitatea acțiunilor 
menite să realizeze misiunea GAL.

Practica acumulată de către GAL-urile 
din RM indică importanța implicării 
a cât mai mulți membri ai GAL în 
dezvoltarea memoriei instituționale, 
deoarece atunci când memoria 
instituțională constă din acțiunile și 
cunoștințele a 1-2 persoane, atunci 
acest element important devine fragil. 

Prin urmare, se recomandă ca 
managementul GAL să includă minim 

2 persoane, însă există GAL-uri în RM care au și 3 sau chiar 4 persoane în calitate de manageri ai GAL. 
Numărul de manageri ai GAL este determinat în primul rând de necesitățile proprii ale GAL, dar de regulă 
și de suprafața teritoriului GAL și respectiv, numărul populației cuprinse de teritoriul GAL, deoarece un GAL 
mai extins va necesita tot timpul un efort mai mare de lucru cu populația GAL.

Memoria instituțională a GAL reprezintă deci o valoare documentară și cognitivă importantă care asigură 
o legătură vizibilă a trecutului cu prezentul și viitorul parteneriatului GAL.

Analizând cele menționate supra, putem afirma că și până la obținerea statutului de persoană juridică, 
GAL-urile din RM au constituit niște parteneriate formalizate juridic în baza unui act legitim de constituire 
– Acordul de Parteneriat Teritorial. 

În calitate de garant al capacității instituționale de implementare a resurselor financiare obținute de către 
GAL a servit Organul Responsabil, un ONG legal constituit și activ în plan local, care este ales prin votul 
majorității membrilor GAL pentru a facilita activitatea GAL pe o perioadă determinată. 

Această metodă de asigurare a funcționării GAL este răspândită pe larg în mai multe țări europene și 
este utilizată și la ora actuală. Bineînțeles, rolul Organului Responsabil în diferite țări este adaptat local, 
fiind foarte divers ca volum de atribuții, raport cu parteneriatul GAL, sarcini în implementarea strategiei de 
dezvoltare locală a GAL etc. 
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3.3 MANAGEMENTUL GAL (ACCENT PE PROFILUL MANAGERILOR ȘI DEZVOLTAREA  
CAPACITĂȚILOR LA NIVEL LOCAL)

Una dintre multiplele sarcini ale unui GAL este și consolidarea capacităților membrilor GAL-ului 
în domeniul dezvoltării și implementării proiectelor de dezvoltare rurală, inclusiv a competențelor 
manageriale ale acestora. 

Capacitarea și sporirea abilităților membrilor GAL este un deziderat al fiecărui GAL viabil și adevărat. Un 
accent deosebit se pune, în activitatea GAL, pe competențele profesionale ale managerilor GAL, persoane 
selectate din rândul membrilor GAL pentru a asigura activitatea GAL în calitate de organ executiv. 

Până la intrarea în vigoare a Legii nr. 50/2021, managerii GAL se alegeau cu majoritatea simplă a voturilor 
tuturor membrilor GAL. De regulă, acest lucru se realiza în cadrul ședinței în care GAL-ul proaspăt constituit 
își alegea organele de conducere și control, sau cel târziu la următoarea adunare generală a GAL. Managerii 
GAL sunt aleși în număr de 1-2 sau chiar mai multe persoane, din rândul celor mai activi participanți în 
procesul de constituire a GAL.

Aceștia reprezintă persoane cu abilități clare de întocmire și gestionare a documentelor, de efectuare a 
procedurilor de lucru, de menținere a contactului cu membrii parteneriatului GAL etc. Totodată, managerii 
GAL sunt de regulă și persoanele care cunosc foarte bine GAL-ul și modul în care acesta a fost creat, 
precum și înțeleg pe deplin modul de funcționare a acestuia. 

Din momentul desemnării în calitate de manager, persoana dată își suspendă calitatea de membru GAL 
pe toată durata activității sale în funcția executivă. Contractul individual de muncă sau de prestări servicii 
este încheiat între manager și Organul Responsabil al GAL.

Odată cu adoptarea legii cu privire la grupurile de acțiune locală, managementul GAL, care include managerul, 
contabilul și după caz, alt personal, își modifică denumirea în „organ executiv” al GAL. Respectiv, în temeiul 
legii menționate, organul executiv al GAL urmează a fi constituit dintr-un director și alt personal executiv 
(contabil-șef, inclusiv). 
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Analizând prevederile legale menționate, deducem faptul că funcția de director al GAL urmează a fi 
una pe cât de accesibilă, pe atât de focusată pe activitatea în zona GAL. Dezvoltarea capacităților 
de lucru la nivel local rămâne a fi o prioritate implicită pentru fiecare GAL din RM. 

Același obiectiv este împărtășit și de către RNL, care aplică regulat anumite instrumente de 
identificare a necesităților de dezvoltare profesională a managementului GAL-urilor, organizând 
ulterior instruiri specializate pentru sporirea performanțelor manageriale și contabile.

Procedura juridică de constituire a unui GAL este descrisă la CAPITOLUL II al Legii nr. 50/2021 cu privire 
la grupurile de acțiune locală. În documentul legislativ este descrisă modalitatea de obținere a calității 
de membru GAL, atribuțiile Comitetului de constituire și organului central de specialitate, procedura și 
condițiile de constituire a parteneriatului GAL, rolul Adunării de constituire și lista actelor de constituire, 
procedura înregistrării de stat a GAL, drepturile și obligațiile membrilor precum și modalitățile de încetare 
a calității de membru GAL. 

Prin urmare, procedura juridică de constituire a unui GAL include toate prevederile necesare obținerii, de 
către parteneriatul local, a calității de persoană juridică oficial recunoscută pe teritoriul țării (inclusă în 
Registrul de Stat).

Directorul și contabilul-șef al GAL urmează a fi aleși printr-un concurs deschis, organizat de către 
Consiliul de administrație al GAL (art. 30, alin. (1)). Conform alin. (3) al aceluiași articol, funcția de 
director poate fi ocupată de o persoană fizică care întrunește cumulativ următoarele condiții:

este cetățean al Republicii Moldova

este stabilit cu domiciliul sau activează 
pe teritoriul GAL-ului

a absolvit o instituție de învățământ 
superior

are experiență în administrarea unei persoane 
juridice și/sau în coordonarea proiectelor de 
dezvoltare

nu are antecedente penale

are capacitate deplină de exercițiu

3.4  MODUL DE CONSTITUIRE A UNUI GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ

Ținând cont de metodologia LEADER, dar și de cadrul legislativ în vigoare, putem afirma că procesul de 
creare a unui Grup de Acțiune Locală include două proceduri complementare:

1. Procedura juridică (de formă, obligatorie)
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2. Procedura metodologică (de conținut, recomandată)

Procedura metodologică de constituire a unui GAL se referă la acele acțiuni și metode de lucru prin 
prisma cărora un parteneriat local devine GAL din punct de vedere al esenței sale și din punct de vedere al 
eligibilității sale în calitate de pilon de bază al abordării LEADER. Cu alte cuvinte, procedura metodologică 
include pașii necesari pe care o inițiativă la nivel local îi va întreprinde pentru a deveni GAL în sensul 
conceptual pe care îl oferă abordarea LEADER.

Procedura metodologică nu substituie procedura juridică ci o completează, oferind parteneriatului GAL 
plinătate și chintesență. 

În linii generale, metodologia LEADER de creare a unui GAL presupune parcurgerea câtorva etape 
esențiale și anume: 

Apariția/exprimarea intenției de creare a unui GAL din partea APL dintr-un anumit teritoriu 
(compus din cel puțin 3 unități administrativ-teritoriale) și după caz, solicitarea suportului pentru 
desfășurarea corectă a procesului de constituire a GAL. Interesul pentru constituirea unui GAL 
poate veni nu doar din partea administrației publice locale, însă rolul acesteia în constituirea 
parteneriatului este esențial.

Mobilizarea comunitară și constituirea parteneriatului ca grup de actori locali – este un proces 
mai îndelungat în care participanții la proces ajung să se cunoască destul de bine între ei și 
încep să se identifice ca o echipă, ca un tot întreg. Această etapă presupune identificarea și 
implicarea mai multor instituții, organizații, persoane active și importante din punct de vedere al 
dezvoltării GAL-ului în procesul de creare/extindere și dezvoltare al acestuia. Resursele locale și 
oamenii din mediul rural, care în activitatea sa se ghidează de principiile abordării LEADER, stau 
la baza funcționării GAL-ului. Parteneriatul se consolidează cu fiecare întâlnire de lucru pe care o 
desfășoară potențialii membri ai GAL în procesul de creare a GAL.

Elaborarea, în baza principiilor LEADER, a Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL – documentul 
fundamental de activitate a parteneriatului GAL, care cuprinde o serie de componente complexe 
care redau modul în care populația GAL dorește să contribuie la dezvoltarea teritoriului 
GAL. Procesul de elaborare a SDL constituie o ocazie oportună pentru crearea și consolidarea 
parteneriatului între membrii potențiali ai GAL. Desigur că este foarte important, ca parteneriatul 
GAL să fie unul adevărat, bazat pe practica reală de colaborare. 

Identificarea și constituirea propriu-zisă a zonei (teritoriului) GAL – se realizează prin adoptarea 
deciziilor privind constituirea parteneriatului GAL de către consiliul local al fiecărei unități 
administrativ-teritoriale care compune acest teritoriu.



3.5 APORTUL REȚELEI NAȚIONALE LEADER DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN CREAREA 
GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ

Implementarea abordării LEADER în Republica Moldova a cunoscut mai multe etape consecutive. Astfel, 
perioada 2016-2018 este cunoscută ca „etapa de pilotare” a abordării LEADER și se caracterizează prin 
apariția primelor GAL-uri și sistematizarea unui material metodologic adaptat condițiilor RM. Perioada 
2018-2019 reprezintă „etapa de consolidare și multiplicare” a abordării LEADER, caracterizată în general 
prin apariția GAL-urilor noi pe teritoriul RM și înființarea Rețelei Naționale LEADER din Republica Moldova.

A. O. „Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova” a fost înregistrată la 17 ianuarie 2019 și 
reprezintă organizația ce a unit într-o platformă GAL-urile și organizațiile ce au facilitat implementarea 
abordării LEADER în RM. Din acest moment RNL a devenit partenerul - cheie pentru MAIA în ceea ce 
privește implementarea abordării LEADER în RM.

Așa cum am mai afirmat mai sus, RNL îndeplinește 
rolul garantului metodologiei LEADER și al 
calității procesului, promotor al intereselor GAL-
urilor și abordării LEADER în RM și peste hotare, 
precum și oferă sprijin în crearea GAL-urilor noi. 
În contextul ultimului aspect menționat, subliniem 
faptul că în perioada 2021-2022 RNL facilitează, 
în cadrul a 2 proiecte finanțate de partenerii de 
dezvoltare, crearea a 23 de GAL-uri noi pe teritoriul 
țării noastre. 
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În acest sens, anume procesul de elaborare a SDL constituie acea platformă de comunicare, 
colaborare și implicare a membrilor potențiali ai GAL, având drept scop exprimarea viziunilor de 
dezvoltare, atingerea unui consens privind prioritățile de dezvoltare a teritoriului GAL. În cadrul 
acestui proces, membrii potențiali ai GAL-ului au ocazia pentru a se cunoaște și a vedea valoarea 
de implicare a fiecăruia, ceea ce permite luarea argumentată a deciziilor de selectare a organelor 
GAL, pentru constituirea acestuia și în baza colaborării reale între membri.

Formalizarea parteneriatului GAL. Procesul de constituire a GAL, din punct de vedere al procedurii 
metodologice, se finalizează cu semnarea Acordului de Parteneriat Teritorial, documentul care 
consemnează finalizarea etapei de constituire și începutul activității GAL ca „motor” al abordării 
LEADER. Acest document este semnat de către toți participanții în proces și în acest mod, aceștia 
obțin calitatea de membru GAL. În așa mod s-a desfășurat etapa de formalizare a unui GAL până 
la intrarea în vigoare a Legii nr. 50/2021, care reglementează modalitatea juridică a acestei etape 
și o prezintă într-un format mai tehnic și totodată mai simplu. 

În concluzie, putem afirma că în cazul în care o inițiativă locală intenționează să se înregistreze în 
calitate de GAL, aceasta are obligația de a parcurge procedura juridică descrisă de lege. Totodată 
însă, așa cum s-a menționat mai sus, este importantă și respectarea setului de principii LEADER 
în consolidarea parteneriatului GAL, astfel fiind necesară aplicarea, totală sau parțială, a procedurii 
metodologice de creare a unui GAL. 



Contribuția RNL constă din, dar nu se rezumă la: identificarea experților și facilitatorilor și crearea echipelor 
de implementare, oferirea instrucțiunilor și materialului metodologic de lucru în teritoriu, coordonarea 
activității echipelor de implementare, monitorizarea respectării criteriilor și principiilor LEADER în procesul 
de creare a GAL, asistență tehnică permanentă pentru echipele de implementare pe parcursul întregului 
proces de creare a GAL, gestionarea registrului inițiativelor GAL etc.

3.6 CONTRIBUȚIA REȚELEI NAȚIONALE LEADER DIN REPUBLICA MOLDOVA LA 
CONSOLIDAREA ȘI DEZVOLTAREA GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ

Cele 32 de GAL-uri existente la moment în țară, diferă din punctul de vedere al nivelului de dezvoltare. 
Astfel, actualmente există GAL-uri cu 5 concursuri locale desfășurate și GAL-uri care, din diverse motive, 
nu au desfășurat deocamdată niciun concurs local de implementare a SDL. Asemănător, există GAL-uri 
cu un management activ, cu o implicare eficientă a organelor de conducere, cu parteneriate externe 
încheiate și există GAL-uri care nu corespund încă pe deplin criteriilor și principiilor LEADER. 

Contribuția RNL la consolidarea și dezvoltarea GAL-urilor din RM pornește de la identificarea necesităților 
stringente pentru buna funcționare a GAL-urilor și continuă cu elaborarea unui plan de intervenție în GAL-
urile care necesită suport. 

Soluțiile oferite de RNL sunt adaptate acestor necesități și constau în principal din: 

         oferirea unui sprijin metodologic pentru reanimarea parteneriatului GAL (prezentări, materiale de 
suport, exemple de bune practici, instrucțiuni de lucru etc.)
      suport tehnic în lansarea și fortificarea proceselor în GAL (modele de documente, facilitarea 
comunicării între organele GAL, între GAL și partenerii de dezvoltare etc.)
             asistență specializată în promovare și sporirea vizibilității GAL (instruiri tematice, suport în crearea 
de pagini pe rețele de socializare, suport în actualizarea logo-urilor etc.)
          suport metodologic în actualizarea SDL-urilor (împreună cu SFPL)
         facilitarea creării parteneriatelor între GAL-uri (atât în țară, exemplu: Fondul pentru Parteneriate, 
cât și în afara țării (Polonia, Țările Baltice, România etc.).

Acestea sunt doar o parte dintre activitățile RNL care, luate împreuă, consolidează parteneriatele GAL, le 
revitalizează și le fac mai eficiente și mai puternice. De foarte multe ori, echipa RNL își ajustează agenda 
de lucru în dependență de necesitățile stringente ale GAL-urilor, intervenind acolo unde este nevoie pentru 
ca procesele de lucru să nu aibă de suferit. 
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CAPITOLUL IV. 

Abordarea LEADER în 
practică - Strategia de dezvoltare
locală a grupului de acțiune locală
4.1 PLANIFICAREA STRATEGICĂ ÎN CADRUL GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ

Planificarea strategică este o parte esențială și integrală a abordării LEADER. Așa cum nu există zone 
sau parteneriate GAL identice, astfel și strategiile GAL pot și trebuie să reflecte necesitățile și capacitățile 
locale, fiind ajustate la acestea. Totuși, în contextul cadrului normativ de punere în aplicare a Legii nr. 
50/2021, MAIA, cu sprijinul RNL, a agreat un concept de SDL care conține componentele esențiale pentru 
un document strategic ce vizează dezvoltarea teritoriului GAL. Acest concept a fost inclus ca anexă la 
Ghidul GAL- documentul care conține inclusiv explicații și îndrumări metodologice privind elaborarea SDL. 

4.2 CE ESTE O STRATEGIE DE DEZVOLTARE LOCALĂ A GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ?

Conform conținutului Legii nr. 50/2021 cu privire la grupurile de acțiune locală, Strategia de dezvoltare 
locală (SDL) reprezintă un „ansamblu de acțiuni integrate axate pe dezvoltarea locală, elaborate și 
implementate de un GAL în baza principiilor abordării LEADER, care contribuie la atingerea obiectivelor 
stabilite la nivel local și național”. 

Ceea ce este necesar să reținem este că SDL este un  
instrument de planificare pe termen mediu şi presupune 
o viziune de dezvoltare realistă şi realizabilă prin atingerea 
obiectivelor şi măsurilor stabilite în urma analizei situaţiei 
existente, în concordanţă cu obiectivele programului 
LEADER.  Aceasta implică principiile dezvoltării durabile 
a unui teritoriu omogen, din punct de vedere al teritoriului 
acoperit, şi nivel de dezvoltare economico-socială 
finalizând cerinţele actuale şi oferind generaţiilor viitoare 
posibilitatea realizării propriilor obiective de dezvoltare.

Conform recomandărilor MAIA, SDL a GAL se elaborează pe un termen de 7 ani, incluzând 
următorul conținut recomandabil:

Introducerea

Descrierea Parteneriatului (Componența parteneriatului; Evoluția și potențialul GAL) 



4.3 CADRUL LEGAL DE ELABORARE A STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A 
GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ

Elaborarea SDL a GAL este precedată de o analiză a tuturor documentelor strategice, legilor, actelor 
normative și altor documente care reglementează direct sau indirect dezvoltarea teritoriului cuprins de 
GAL. Altfel spus, în procesul de elaborare a SDL se ține cont de toate normele și documentele în vigoare și 
aplicabile care au tangență cu teritoriul pentru care se elaborează SDL.

Astfel, în procesul de lucru se va ține cont 
de prevederile Acordului de Asociere a RM 
cu UE, Directivele UE, alte documente și 
tratate la care RM este parte. În același rând 
se va urmări integrarea conținutului SDL cu 
documentele de politici de nivel național (ex.: 
Strategia națională de dezvoltare agricolă 
și rurală pentru anii 2014-2020, Strategia 
Republicii Moldova de adaptare la schimbarea 
climei, Strategia de dezvoltare a turismului 
„Turism 2020” etc.), Programe ale Guvernului, 
Politici, Strategii și Programe sectoriale ș.a. 

Dezvoltarea locală în baza principiilor programului LEADER (Abordare teritorială; Parteneriate 
locale; Abordare „de jos în sus”; Acțiuni integrate și multisectoriale; Colaborarea în rețea; Inovație; 
Cooperare)

Caracteristicile strategiei de dezvoltare locală (Caracterul integrat; Caracterul participativ; 
Caracterul inovativ)

Prezentarea teritoriului și a populației acoperite de grupul de acțiune locală (Descrierea teritoriului, 
harta, organizarea administrativă; Necesitățile teritoriului grupului de acțiune locală și resursele de 
dezvoltare locală)

Analiza SWOT

Misiunea și viziunea de dezvoltare a teritoriului

Obiective, măsuri și indicatori (Obiectivele strategice și impactul scontat; Obiectivele specifice și 
măsurile de sprijin; Indicatori; Angajamentul privind protecția mediului înconjurător)

Planul operațional si bugetul strategiei

Planul de comunicare

Monitorizarea și evaluarea

Anexe
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Adițional, se va lua în calcul conținutul Strategiilor de Dezvoltare Regională și în același rând se va armoniza 
și cu anumite aspecte din strategiile de dezvoltare socio-economică a unităților administrativ-teritoriale de 
nivelul I și II. Bineînțeles, emblematică în acest proces este Legea nr. 50/2021 privind grupurile de acțiune 
locală, care oferă cadrul general de sprijin pentru elaborarea unei SDL a GAL actuală, relevantă și încadrată 
în principiile Programului LEADER din RM.

Prin urmare, cadrul legal de elaborare a SDL a GAL este unul extins, iar respectarea și includerea anumitor 
prevederi din aceste documente va adăuga valoare documentului strategic, dar totodată va argumenta și 
caracterul integrat al acestuia.

Să reținem totuși, că din punct de vedere al respectării metodologiei LEADER, principalul document de 
suport în elaborarea unei SDL conforme cerințelor Programului LEADER rămâne a fi Ghidul GAL, care 
explică și exemplifică în detaliu fiecare componentă a SDL, menționând și modul în care acestea pot fi 
elaborate. 
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CAPITOLUL V. 

Stabilirea parteneriatelor și 
networking prin prisma abordării
LEADER
5.1. PRINCIPALELE DEOSEBIRI DINTRE „COLABORARE ÎN REȚEA” ȘI „COOPERARE”

Cooperarea internă dintre GAL-uri din RM și externă cu GAL-uri din spațiul UE sau non-UE, oferă o 
multitudine de beneficii atât comunităților locale participante, cât și altor părți interesate locale. Poate 
consolida identitățile locale și europene, ajutând partenerii în descoperirea propriilor valori din perspectiva 
celorlalți și învățând să aprecieze diferențele și similitudinile ca resurse valoroase prin cooperare 
reciprocă. Cooperarea poate îmbunătăți, de asemenea, competitivitatea teritoriilor rurale participante prin 
consolidarea legăturilor dintre întreprinzători, realizând o „masă critică” pentru introducerea de noi metode 
și abordări, care întărește caracterul inovator și eficacitatea dezvoltării locale.

Importanța cooperării și networking-ului sunt subliniate în cadrul celor două principii ale abordării 
LEADER – colaborarea în rețea și cooperarea. Cu toate că acestea sunt inter-conectate, există totuși o 
diferență între ele.  Conceptele de cooperare sunt adesea strâns legate de conceptele de rețea, deoarece 
rețelele pot încuraja cooperarea și cooperarea poate duce la crearea de rețele tematice noi.

Colaborare în rețea reprezintă colaborarea în cadrul rețelelor regionale, naționale și internaționale prin 
stabilirea legăturilor și stabilirea proiectelor de dezvoltare a teritoriului GAL-ului.

În RM există două rețele naționale ce 
sprijină procesele de dezvoltare rurală: 
Rețeaua pentru Dezvoltarea Comunităților 
Rurale, activitatea căreia este direcționată 
către o gamă mai largă de părți interesate 
din mediul rural și Rețeaua Națională 
LEADER din Republica Moldova, activitatea 
căreia este direcționată, în special, în scopul 
acordării  sprijinului pentru GAL-urile din RM. 

La rândul său, Rețelele Naționale fac parte 
din rețelele ce promovează procesele de 
dezvoltare rurală la nivel internațional. 

Astfel, RNL este membru al Asociației Europene LEADER pentru Dezvoltare Rurală (ELARD), o organizație 
internațională nonprofit, care unește mai mulți membri atât din țările UE, cât și din afară. O rețea activă 
poate crea relații între oameni și organizații și genera noi cunoștințe și, astfel, oportunități de cooperare.

Colaborarea în rețea - este o activitate care reunește oameni și organizații în jurul unui interes
comun pentru a întreprinde activități care le sunt reciproc avantajoase.
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Cooperarea este un proces dinamic. Proiectele care încep ca inițiative de rețea ajung adesea să
devină proiecte de cooperare cu beneficii tangibile și valoare adăugată.

Cooperarea interteritorială și internațională oferă o dimensiune mai largă dezvoltării locale în zonele 
rurale. Colaborarea în cadrul abordării LEADER poate să depășească rețeaua locală și rezidenții teritoriului 
GAL. 

LEADER încurajează realizarea proiectelor 
comune cu alte GAL-uri atât din țară, cât și din 
afara țării, însă cooperarea nu este un scop în 
sine. Colaborarea cu alte entități trebuie să aibă 
un scop și un beneficiu clar. Astfel, valoarea 
adăugată a unor asemenea colaborări constă în 
stimularea inovației prin intermediul  schimbului 
de experiență, împărtășirii abordărilor eficiente 
și bunelor practici.

Deși beneficiile colaborărilor pot fi mari, 
provocările implementării activităților în cadrul 
acestora nu ar trebui subestimate. Trebuie să fie 
alese cu atenție subiectele pentru cooperare, 
la fel și partenerii relevanți pentru acestea. 

Este necesar să fie planificată cu atenție fiecare activitate propusă, astfel încât să fie clar beneficiul atât 
pentru GAL, cât și pentru parteneri. În scopul facilitării identificării partenerilor potriviți sau planificării și 
implementării activităților cu partenerii existenți poate fi solicitat suportul Rețelei LEADER.

5.2. STABILIREA RELAȚIILOR DE PARTENERIAT ȘI OPORTUNITĂȚI DE TRANSFER AL 
CUNOȘTINȚELOR ÎNTRE GRUPURILE DE ACȚIUNE LOCALĂ

În scopul susținerii și intensificării proceselor de cooperare și relaționare, RNL a instituit în parteneriat 
cu SFPL Fondul de Parteneriate LEADER - instrument 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, incluzând târguri, vizite de schimb de experiență etc. 

Pilotarea acestui fond a început în anul 2021, acoperind două componente: 

Componenta I - Forumuri regionale - servește drept platformă de comunicare între GAL-uri, 
colaborare în rețea și stabilirea parteneriatelor de cooperare, împărtășirea experienței și bunelor 
practici, prezentarea istoriilor de succes și organizarea de mini târguri de produse locale. 

Componenta II - Activitate de mentorat - 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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CAPITOLUL VI. 

Istorii de succes
În cel mai nordic GAL al țării există și peisaje 
unice, și oameni deosebiți. Dl Boris Macoviciuc 
este președinte al Asociației Apicultorilor din 
raionul Ocnița, membru GAL „33 de Vaduri” și 
membru al Consiliului de Administrare al Rețelei 
Naționale LEADER din Republica Moldova.  

Vine din domeniul jurisprudenței, iar apicultura 
este activitatea de suflet a familiei, inițiată de 
tatăl său, în paralel cu legumicultura și cultivarea 
plantelor decorative.  În timp, albinele au câștigat 
tot mai multe teren și i-au ademenit și pe ceilalți 
membri ai familiei să se implice în activitate. Astăzi, pe lână prisacă, este în funcțiune și Casa Rurală 
„Conacul Apicol”, situată în satul Naslavcea, unde turiștii au parte de liniște și se bucură de frumusețea 
naturii și darurile albinelor. 

„Turismul a apărut firesc, pentru că erau deja 
cumpărate, în Naslavcea, două căsuțe pentru 
prisacă. Mulți studenți care veneau cu corturile în 
regiune povesteau despre turismul rural și cât de 
important ca să se dezvolte și aici. La fel am auzit, 
discuții, la nivel național despre acest domeniu” zice 
dl Macoviciuc.  

GAL „33 de Vaduri” are printre prioritățile de 
dezvoltare și turismul, iar atunci când a fost lansat 
concursul de granturi, dl Boris a aplicat cu încredere.  

Până acum a primit suport financiar pentru implementarea a două proiecte: unul în 2019 și altul în 2020.  
Turiști au parte de toate condițiile necesare pentru cazare la Casa Rurală „Conacul Apicol” și o căsuță 
pentru apiterapie, unde își pot întrema sănătatea și obține o stare de bine.

Pentru a oferi această gamă largă de servicii destinate turiștilor, au fost investiți 179 287 lei, dintre care 
GAL-ul a oferit 103 983 lei, iar contribuția proprie a fost de 75 304 lei. 

Nu ar renunța niciodată la această pasiune pentru că „este o plăcere, să urmărești organizarea albinelor. 
Roiul funcționează ca un organism viu, extrem de inteligent, unde totul e pus bine la punct, unde peste tot 
domnește perfecțiunea. De când familia noastră se ocupă cu apicultura sunt peste 30 de ani, și oricum ne 
uimește felul în care ele procedează în diferite situații. Este o știință întreagă”, ni se destăinuie apicultorul.

Date de contat GAL „33 de Vaduri” 
Email: 33fords@gmail.com  
Pagina de Facebook: @lag.33.Fords
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În satul Chișcăreni din raionul Sângerei, 
domeniul turistic este promovat și 
dezvoltat intens de către localnici. Aici a 
fost creat chiar și un traseu turistic care se 
numește „La Chișcăreni ACASĂ”. Acesta 
include obiective turistice din zonă și mai 
multe case rurale.
  
Casa rurală „La Bunica” a fost și ea inclusă 
în cadrul traseului și deja de câțiva ani se 
bucură de turiștii care o vizitează și se 
opresc acolo peste noapte. Ideea de a 
porni o afacere în domeniul ospitalității cu 

Casa rurală „La Bunica” a venit din dorința lansării unei afaceri la Chișcăreni, în localitatea de baștină a  
Valentinei Gîscă, proprietara afacerii. 

„E un loc frumos și deosebit, unde poți petrecere timpul liber interesant. Casa părinților se află într-o 
parte a satului, și asta e un mare noroc pentru că suntem aproape de pădurea care ne înconjoară din două 
părți. Este și un lac aproape. E foarte frumos, multă verdeață, aer curat, mult spațiu… Cei care vin - vor să 
se reîntoarcă!”, spune Valentina atunci când o rugăm să ne povestească despre afacerea sa.

Unicitatea și farmecul casei rurale se 
datorează faptului că este implicată toată 
familia: bunica gătește turiștilor bucate 
tradiționale, Valentina împreună cu soțul și 
copiii se ocupă de dezvoltarea afacerii, de 
logistică și promovare.

Dezvoltarea unei afaceri a însemnat pentru 
familia Gîscă și investiții financiare, iar 
atunci când GAL-ul „Hora Ciulucului” a 
lansat în anul 2019 apelul local, Valentina a 
aplicat pentru a construi un foișor în curtea 
casei. Acolo au amenajat un cuptoraș pe 
lemne pentru a face mămăligă și friptură, un grătar, mese și scaune pentru ca turiștii să aibă posibilitatea 
de a lua masa în curtea grădinii, la aer curat. 

Proiectul de amenajare a foișorului a costat 60 000 de lei, GAL-ul “Hora Ciulucului” oferind o contribuție 
de 26 000 lei.  

Trebuie de încercat, spune Valentina, trebuie de extins lucrurile frumoase la noi în Moldova – doar în 
așa mod îți poți menține acasă familia, îți poți menține familia întreagă, poți să păstrezi și să promovezi 
locurile de baștină, casele părintești și, paralel cu acestea, să te dezvolți. Când dezvoltăm satele – câștigă 
întreaga Moldovă.”

Date de contat GAL „Hora Ciulucului 
Email: horaciulucului@gmail.com  
Pagina de Facebook: @hora.ciulucului 
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Aliona Plămădeală din satul Gura Bîcului, raionul Anenii Noi, este asistentă socială în localitate, 
antreprenoare, membră GAL Serpentina Nistrului cu o pasiune deosebită pentru împletit. 

Mânată de necesitățile familiei, dar și 
perseverență și încredere în visul pe 
care îl are, a reușit să-și transforme 
pasiunea într-un model de afacere de 
perspectivă. Astăzi ea confecționează 
o gamă largă de mobilier: leagăne, 
hamace, mobilier decorativ din lemn și 
fier forjat.  

Amintindu-și cu drag de primii pași, 
Aliona povestește că afacerea a început 
de fapt de la o necesitate a familiei.  
“Atunci când au apărut tripleții, pentru ca o singură persoană să se poată isprăvi cu ei trebuia cumva să-i 
prindem pe toți trei la un loc.” Așa a apărut primul leagăn, după care au început să vină solicitări din partea 
prietenilor, cunoscuților și oamenilor care au văzut lucrările Alionei pe rețelele de socializare.
  

Inițial, familia Plămădeală confecționa marea parte a mobilierului 
manual, cu ajutorul instrumentelor pe care le aveau la îndemână. 
“Atunci când au crescut comenzile, noi am înțeles că nu ne 
descurcăm cu utilajul pe care noi singuri l-am făcut, este nevoie 
de un utilaj mai performant. “

Fiind activ implicată în cadrul GAL-ului “Serpentina Nistrului” și 
entuziasmată de posibilitățile pe care le oferă, Aliona a aplicat 
în cadrul apelului lansat în 2019. “Am scris proiect în domeniul 
dezvoltării afacerii mici de creare a mobilierului decorativ și abia a 
3-a oară am câștigat proiectul. A fost binevenit pentru că am putut 
să ne permitem să ne cumpărăm toate lucrurile de care am avut 
nevoie”.  Proiectul total a constituit 67 000 de lei, dintre care 40 
000 de lei a fost suportul oferit de GAL.  

Susținută și îndrumată de către GAL, femeia a pus pe roate activitatea de producere a mobilierului 
decorativ împletit, iar astăzi rezultatele muncii ei pot fi admirate în toată țara - leagăne, hamace, mobilier 
decorativ din lemn și metal forjat. Aliona  susține că în cadrul inițiativei LEADER, oamenii talentați din 
zonele rurale se bucură de sprijinul comunității și contribuie la dezvoltarea economică a localităților în 
care trăiesc. 

Date de contat GAL „Serpentina Nistrului” 
Email: serpentina2018@gmail.com  
Pagina de Facebook: @serpentina.nistrului
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La sudul Moldovei, în GAL „Lunca 
Prutului de Jos”, un grup de peste 20 de 
tineri din satul Manta, adunați de primărie 
s-au întâlnit să identifice necesitățile 
localității și să propună idei de proiecte. În 
final s-a decis că niște parcări de biciclete 
ar fi binevenite pentru că sunt mai multe 
persoane care folosesc acest mijloc de 
transport, inclusiv angajații primăriei, 
școlii, părinții care își aduc copiii la terenul 
de joacă. Parcarea și oamenii care deja se 
deplasează în acest mod i-ar motiva și pe 
ceilalți să procedeze la fel.  

„Ne-am propus prin acest proiect să reînviem tradiția mersului pe bicicletă la Manta fiindcă cândva acest 
mijloc era foarte mult folosit la noi și mai ales pentru că are tocmai 25 de beneficii, dintre care cel mai 
important este sănătatea noastră. Nu mai puțin important este protecția mediului”, povestește doamna 
Violeta Hâncu, primarul comunei Manta.  

Proiectul a inclus mai multe activități: concurs pentru designul parcării, implicarea voluntarilor la instalarea 
parcărilor şi pavajului, concursul de desene pentru copii „Bicicleta mea îmi dă aripi”, lecția publică la tema 
„Bicicleta - sport, sănătate, mediu protejat”. 
 
„Avem niște parcări de biciclete unice, cu 
acoperiș, în caz de ploaie, cu lăcățică. E o 
plăcere să vii dimineața la serviciu și să vezi că 
toate parcările sunt folosite la maxim,” susține 
edilul localității. 

O altă activitate din cadrul proiectului Parcare de 
biciclete, cu un impact deosebit în comunitate 
este velo-turul Pașcani-Manta, unde au 
participat peste 100 de persoane din diferite 
localități ale GAL-ului.  

Bucuria de azi a sătenilor se datorează, în primul rând, muncii voluntarilor implicați și în al doilea, suportului 
financiar pentru realizare proiectului, suma totală a căruia a fost de 51 524 lei, contribuția proprie de 26 
600 lei, iar GAL „Lunca Prutului de Jos” o oferit o sumă de 24 924 lei.  

„Grupul de tineri s-a implicat activ în toate lucrările, de la căutarea celui mai bun model pentru parcare, 
până la montarea parcărilor și a pavajului” ne spune și Budescu Iulian, profesor de religie și voluntar activ 
al comunității.

Date de contat GAL „Lunca Prutului de Jos” 
Email: galluncaprutuluidejos@gmail.com  
Pagina de Facebook: @GALLPdJ 



În orașul Bucovăț din raionul Strășeni, lângă 
pădurea localității, Sergiu Vulpe are amenajată 
o frumusețe de prisacă.  Perseverența, 
dragostea față de natură și dorința de a-și 
realiza visele și planurile, l-a determinat ca 
acum câțiva ani să-și cumpere primele familii 
de albine. Astfel, din anul 2018 a fondat o mică 
afacere de familie, pe care a botezat-o „Prisaca 
Vulpii”.  

“Imboldul practicării acestei activități dulci, 
a fost dorința de a schimba obiceiurile 
alimentare, și anume, de a înlocui îndulcitorii 
artificiali cu cei ecologici. Produsele apicole sunt benefice pentru menținerea tinereții și vitalității, pentru 
stimularea organismului în lupta împotriva bolilor și pentru conferirea unei stări de bine în general”, 
povestește Sergiu. 

Pe lângă gama largă de produse apicole: miere de tei, polifloră și salcâm; miere cu semințe (floarea soarelui, 
in, dovleac), miere cu polen și polen separat, propolis și miere pe fagure, Sergiu propune o serie largă 
de servicii apicole: extragerea mierii direct în câmp sau la stupină, servicii de topire a cerii, prelucrarea 
lemnului și producerea stupilor și ramelor. 

În anul 2019 și-a propus, cu suportul GAL-
ului „Lunca Bîcului” să-și doteze atelierul 
de tâmplărie pe care îl are amenajat acasă 
pentru confecționarea ramelor și stupilor. 
Cu un buget total de 31 000 lei, dintre care 
GAL-ul a contribuit cu 18 600 lei, atelierul 
a fost dotat cu un strung multifuncțional. 
Datorită acestui proiect, Sergiu acoperă 
necesitățile prisăcii sale, dar totodată face 
stupi și rame pentru mulți alți albinari din 
zonă.
  

Experiența frumoasă din precedentul proiect la determinat să aplice și în anul 2020, solicitând finanțare 
pentru un alt proiect, în care a venit cu o contribuție personală de 43 244 lei, iar împreună cu suportul 
GAL-ului de 60 000 lei a reușit să-și procure tot utilajul necesar pentru colectarea și valorificarea produselor 
apicole. Planurile de dezvoltare oricum nu se finalizează aici, Sergiu povestește cu mult entuziasm și 
despre alte vise pe care le are în vederea dezvoltării prisăcii, cum ar fi și construirea unui muzeu apicol.
 
La propunerea GAL-ului, “Prisaca Vulpii” a participat la un concurs organizat de RNL în vederea acordării 
suportului în promovare și branding. Astfel, a fost creat brand-bookul pentru și pagina de Facebook a 
afacerii. Acum când familia Vulpe participă la târguri și evenimente, sunt foarte bucuroși că produsele lor 
sunt mult mai vizibile și au brandul lor unic.
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Date de contact GAL „Lunca Bîcului” 
Email: gal.luncabicului@gmail.com 
Pagina de facebook: @Lunca.Bicului
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Fanfara de copii „Hasnaș” din GAL „Valea Cuboltei”, satul Hăsnășenii Mari, raionul Drochia este cel 
mai iubit colectiv artistic al prietenilor LEADER din țara noastră. De fiecare dată când sunt organizate 
evenimente care reunesc GAL-urile ei 
sunt cei invitați să ne surprindă și să 
ne alinte cu melodii frumoase.  

Admirăm măiestria, talentul copiilor 
și tinerilor și avem și un respect 
deosebit față de Andrei Arhiri, omul 
care a adunat minunații copii și le-a 
oferit, într-un timp foarte scurt, 
posibilitatea să evolueze în fața 
publicului local, dar și pe multe 
scene naționale și internaționale.  

„Am încercat să împlinesc un vis de-
al meu, dar și visul multor copii care și-au dorit asta, dar nu au avut posibilitate într-un sătuc ca al nostru, 
unde nu au o școală de muzică, așa cum au cei la oraș. Am început cu niște instrumente foarte vechi, într-o 
stare dezastruoasă. Datorită aplicației pe care am depus-o în cadrul GAL-ului „Valea Cuboltei” sunetul 
orchestrei s-a schimbat totalmente. Acum când ieșim pe scenă avem o senzație de zbor, când vedem 
instrumentele acestea noi, rămânem profund și plăcut surprinși de sunetul care-l dă orchestra cu așa 
instrumente”, povestește emoționat Andrei, tot el și dirijorul orchestrei de fanfară „Hasnaș”.  

Proiectul în baza căruia colectivul muzical a fost dotat cu instrumente noi, este unul înaintat de sectorul 
civic la prioritatea de dezvoltarea și promovarea tradițiilor, sprijinirea activităților culturale și dotarea 
materială a colectivelor artistice din Strategia de Dezvoltare Locală a GAL-ului „Valea Cuboltei”. Suma 
totală pentru dotarea orchestrei cu instrumente muzicale a fost de 109127de lei, contribuția proprie 
fiind de 49144 lei, iar suportul GAL-ului „Valea Cuboltei” fiind  de 59983 lei.

Date de contact GAL „Valea Cuboltei”
Email: gal.valea.cuboltei@gmail.com 
Pagina de facebook: @LAG.ValeaCuboltei
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Această publicație a fost realizată cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. 
Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a Proiectului „Parteneriate 
teritoriale durabile pentru dezvoltarea economică rurală a RM”, implementat 
de I.P. Centrul de Instruire și Consultanță Organizațională (CICO), în parteneriat 
cu Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova și Solidarity Fund PL 
în Moldova și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.


