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Cuvânt înainte  

Acest raport va prezenta semnificația Grupurilor de Acțiune Locală, va analiza cele mai bune 

practici privind implementarea Programului UE LEADER în statele membre UE și țările non-

UE, va revizui cadrul legislativ curent din Republica Moldova, va evalua principalele 

impedimente ce țin de funcționarea și înregistrarea GAL în Moldova, și va prezenta 

concluziile și recomandările sub forma unor scenarii pentru realizarea cu succes a 

înregistrării și funcționării pe viitor a Grupurilor de Acțiune Locală în Moldova. 
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I. Semnificația Grupurilor de Acțiune Locală  

Grupurile de Acțiune Locală (numite în continuare GAL) sunt niște mijloace aplicate de 

statele membre pentru a asigura implementarea efectivă a Programului UE LEADER, care 

face parte din Politica Agricolă Comună și este devotată dezvoltării locale și rurale. UE 

reglementează la nivel UE responsabilitățile statelor membre în ceea ce privește 

implementarea Programului LEADER la nivel național, stabilind și cerințele minime cu privire 

la forma, componența, luarea deciziilor și responsabilitățile acestor structuri.1  

Regulamentul UE 1303/2013 prevede două opțiuni de activitate pentru GAL: 

a) entitate cu personalitate juridică înregistrată în conformitate cu legislația națională a 

statelor membre, care este constituită/deține membri care sunt autorități publice 

locale, sectorul privat și societatea civilă  

b) entitate fără personalitate juridică, cu participarea autorităților publice locale, 

sectorului privat și societății civile, cu unul din membrii GAL preluând funcțiile 

organului responsabil de aspectele administrative și financiare privind autoritatea de 

management (de obicei este Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale) 

Regulamentul UE de asemenea prevede că GAL sunt parteneriate publice-private, care nu 

urmăresc profituri, astfel opțiunile de înregistrare a GAL se limitează la cele care nu implică 

un scop de profit. 

Astfel, trăsăturile cheie cu privire la GAL sunt: 

a) inițiativa dezvoltării locale vine de la nivelul local;  

b) este rezultatul unei poziții coordonate din partea reprezentanților autorităților 

publice și partenerilor locali, care nu sunt autorități publice; 

c) există o procedură transparentă și nediscriminatorie de selectare și criterii obiective 

pentru selectarea operațiunilor, care evită conflictele de interese și în care cel puțin 

50% din voturi sunt exprimate de partenerii non-publici2; 

d) există fie un partener în cadrul GAL drept partener principal pentru aspectele 

administrative și financiare în legătură cu autoritatea/autoritățile de management fie 

ca o structură comună constituită în mod legal, care reprezintă toți partenerii3; 

e) GAL reprezintă interesele comunităților locale și sunt responsabile de designul și 

implementarea strategiilor de dezvoltare locală4; 

f) GAL preia responsabilitățile ce țin de: 

a. coerență în selectarea operațiunilor cu prioritățile obiectivelor și țintelor 

strategiilor de dezvoltare locală,  

                                                           
1 “Regulamentul 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a 
unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de 
coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri 
maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, 
Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului” oferă o listă detaliată a prevederilor cu privire la 
rolul și funcțiile GAL. 
2 Articolul 34 alin. (3) lit. b) a Regulamentului 1303/2013 
3 Articolul 34 alin. (2) a Regulamentului 1303/2013 
4 Alin. 31 din Preambulul Regulamentului 1303/2013, art. 34 alin. (1) al Regulamentului 1303/2013 
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b. pregătirea și publicarea cererilor de propuneri, inclusiv definirea criteriilor de 

selecție, 

c. primirea și evaluarea cererilor de contribuții, 

d. selectarea operațiunilor și stabilirea cuantumului contribuției, 

e. monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare locală și a operațiunilor, 

cât și evaluarea activităților ce țin de strategie.5 

Astfel, din punct de vedere legal, vor fi analizate două scenarii posibile – înregistrarea unei 

entități juridice cu participarea tuturor partenerilor activi în cadrul unui anumit GAL; și – 

transferul aspectelor administrative și financiare, în special cu privire la autoritatea de 

management, către un partener principal care dețin personalitate juridică în cadrul unui 

anumit GAL. 

Mai jos vor evaluate pe scurt experiența unor state membre UE noi în ceea ce privește 

ajustarea cadrelor lor legale pentru a permite înregistrarea GAL ca entități juridice cu 

participarea autorităților locale, sectorul privat local și a ONG-urilor locale, precum și 

practicile interim utilizate de unele state membre UE până la modificarea legislației 

relevante, cât și cadrul legislativ curent al Republicii Moldova și opțiunile disponibile la 

moment. 

 

  

                                                           
5 Articolul 34 alin. (3) literele c)-g) ale Regulamentului 1303/2013 
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II. Experiența statelor membre UE privind stabilirea cadrului legal pentru înregistrarea 

GAL  

 

1. România 

Inițierea Programului UE LEADER în România  

 

Programul UE LEADER a început să fie implementat în România pe parcursul perioadei de 

programare 2007-2013. Primele GAL-uri au fost constituite în România în 2011. Acesta a fost 

și anul când Programul UE LEADER din România a inițiat procesul de selectare a GAL-urilor. 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a acționat în calitate de autoritate de 

management. GAL-urile au fost înregistrate ca ONG-uri de la bun început și n-au fost 

necesare careva amendamente legislative adiționale pentru ca autoritățile publice locale să 

acționeze în calitate de fondatori și/sau membri ai ONG-urilor în scopul specific al GAL-

urilor. 

Cerințe adiționale pentru ca GAL să beneficieze de Programul UE LEADER în România au fost 

elaborate pe parcursul perioadei de programare 2007-2013. 

 

Cadrul legal curent  

 

La moment, cadrul legal cheie al României relevant pentru înregistrarea GAL este compus 

din: 

a) Ordonanța Guvernului Nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociații și fundații6 

b) Legea Parlamentului României nr. 246 din 18 iulie 2005 pentru aprobarea 

Ordonanței Guvernului Nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociații și fundații7 

c) Legea Parlamentului României Nr. 215 din 23 aprilie 2001 cu privire la administrația 

publică locală8 

Articolul 1 (1) din Ordonanța Guvernamentală Nr. 26 din 30 ianuarie 2000 prevede că 

“persoanele fizice şi persoanele juridice care urmăresc desfăşurarea unor activităţi de 

interes general sau în interesul unor colectivităţi ori, după caz, în interesul lor personal 

nepatrimonial pot constitui asociaţii ori fundaţii în condiţiile prezentei ordonanţe”. 

Această prevedere permite TUTUROR persoanelor fizice și celor juridice opțiunea de a crea 

asociații sau fundații ca organizații non-profit în România. 

                                                           
6 Ordonanța Guvernului Nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociații și fundații, accesibilă la: 
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/20740, actualizat la 4 aprilie 2016 
7 Legea Parlamentului României Nr. 246 din 18 iulie 2005 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26 din 
30 ianuarie 2000 cu privire la asociații și fundații, disponibilă la: 
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/63457  
8 Legea Parlamentului României Nr. 215 din 23 aprilie 2001 privind administrația publică locală, accesibila la: 
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/28009, actualizată la 30 iunie 2016 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/20740
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/63457
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/28009
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Adițional, Legea Nr. 215 din 23 aprilie 2001 cu privire la administrația publică locală nu 

restricționează autoritățile publice locale să participe în constituirea asociațiilor și 

fundațiilor, conform celor stipulate în Ordonanța Guvernamentală Nr. 26 din 30 ianuarie 

2000. Mai mult ca atât, articolele 14 și 17 din Legea Nr. 215 din 23 aprilie 2001 cu privire la 

administrația publică locală încurajează participarea administrației publice locale în 

implementarea dezvoltării regionale și locale, inclusiv în prestarea serviciilor de interes 

public local. 

Judecătoriile de circumscripție sunt responsabile de înregistrarea asociațiilor și fundațiilor în 

Registrul Public al organizațiilor non-profit.9 

GAL-urile înregistrate conform legislației României sunt considerate a fi parteneriate 

publice-private non-profit. Acest fapt poate fi derivat dintr-un șir de modele de Statute ale 

GAL-urilor înregistrate în România.10 

Cadrul legal al României mai permite și utilizarea a celei de-a doua opțiuni de formalizare a 

GAL-urilor, utilizând prevederile generale ale Codului Civil – încheierea contractului de 

asociere în participație.11 Forma dată de contract poate fi supusă unor termeni și condiții de 

conformare, pe care autoritatea de management urmează să le elaboreze atunci când 

implementează GAL cu finanțare direcționată pentru dezvoltarea locală. 

 

Sumarul constatărilor pentru România  

 

După cum se observă din datele prezentate mai sus, în cazul României n-au fost necesare 

careva amendamente legislative pentru a permite formarea GAL-urilor drept ONG-uri. 

Cadrul român a fost suficient pentru a permite crearea GAL-urilor drept persoane juridice. 

Acest fapt a fost posibil datorită cadrului legal permisiv pentru autoritățile publice locale să 

fondeze ONG-uri și să fie membri în cadrul ONG-urilor. 

România a întreprins acțiuni pentru a-și ajusta cadrul normativ pentru a asigura 

implementarea adecvată a Programului UE LEADER și primii pași au fost întreprinși în 2007. 

Activitățile s-au referit la numirea organului de management, aprobarea reglementărilor 

tehnice pentru ca GAL să fie eligibile pentru finanțarea UE LEADER, inclusiv pentru 

examinarea contestărilor deciziilor de aprobare/ne-aprobare a proiectelor. 

  

                                                           
9 Articolul 7 din Ordonanța Guvernamentală Nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociații și fundații  
10 A se vedea, de exemplu Statutul GAL Giurgiu G10, disponibil la: http://www.g10.ro/wp-
content/uploads/2012/04/STATUTUL-ASOCIA%C5%A2IEI.pdf  
11 Articolele 1949-1954 din Codul Civil al României, accesibil la: 
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/130143, actualizat până-n 4 iulie 2016 

http://www.g10.ro/wp-content/uploads/2012/04/STATUTUL-ASOCIA%C5%A2IEI.pdf
http://www.g10.ro/wp-content/uploads/2012/04/STATUTUL-ASOCIA%C5%A2IEI.pdf
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/130143
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2. Estonia 

Inițierea Programului UE LEADER în Estonia 

La începutul anului 2006 Estonia a aprobat reglementările tehnice care au permis crearea și 

activitatea ulterioară a GAL-urilor. Acestea au fost aprobate drept parte din Planul de 

Acțiuni Estonian pentru anii 2004-2006 privind adaptarea fondurilor structurale. La acel 

moment, deja 3 parteneriate au fost create în baza unui Program pre-UE LEADER finanțat de 

Regatul Unit pentru cel trei state baltice. Acele parteneriate au acționat în baza unui acord 

de parteneriat, fără crearea în comun a unei persoane juridice. După aprobarea 

reglementărilor tehnice și amendamentelor aduse Legii privind organizarea guvernelor 

locale și Legii privind asociațiile non-profit, GAL-urile au fost înregistrate ca ONG-uri, însă cu 

prevederi specifice în statutele lor precum că acționează în calitate de GAL. 

Cadrul legislativ curent  

Cadrul legal estonian cheie cu privire la înregistrarea GAL-urilor este compus din: 

a) Legea privind asociațiile non-profit din 06.06.199612 

b) Legea privind organizarea guvernelor locale din 02.06.199313 

Legea privind asociațiile non-profit permite înregistrarea asociațiilor de către cel puțin doi 

fondatori, care ar putea fi fie persoane juridice fie persoane fizice.14 Legea privind 

organizarea guvernelor locale stipulează în mod expres dreptul guvernelor locale de a fonda 

și participa în calitate de membri în cadrul asociațiilor non-profit, conform termenilor și 

condițiilor prevăzute în Legea privind managementul financiar al guvernelor locale15. Este la 

latitudinea municipalității de a proba regulamentul local specific privind participarea în 

organizații private, inclusiv organizații non-profit, ținând cont de termenii și condițiile din 

Legea privind managementul financiar al guvernelor locale.16 Unele din restricțiile cheie 

aplicabile peroanelor care nu pot fi membri ai organelor de management al fundațiilor sau 

organizațiilor non-profit în care municipalitatea este fondator sunt: 

a) o persoană a cărei acțiune sau inacțiune a dus la falimentul unei persoane  

b) o persoană a cărei acțiune ilegală sau inacțiune a dus la declararea drept nevalidă a 

licenței de activitate emise unei persoane juridice; 

c) o persoană care este subiectul unei interdicții a activității de întreprinzător; 

d) o persoană a cărei acțiune ilegală sau inacțiune a cauzat daune unei persoane 

juridice; 

                                                           
12 Legea privind asociațiile non-profit, Estonia, din 06.06.1996, accesibilă la: 
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/510042014003/consolide, traducerea în engleză actualizată până-n 
10.04.2014 
13 Legea privind organizarea guvernelor locale, Estonia, din 02.06.1993, accesibilă la: 
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/509012014003/consolide, traducerea în engleză actualizată până-n 
09.01.2014 
14 Articolul 5 din Legea privind asociațiile non-profit, Estonia 
15 Legea privind managementul financiar al guvernelor locale din 16.09.2010, accesibila la: 
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/523052014001/consolide, traducerea în engleză actualizată până-n 
23.05.2014 
16 Articolul 35 din Legea privind organizarea guvernelor locale, Estonia 

https://www.riigiteataja.ee/en/eli/510042014003/consolide
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/509012014003/consolide
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/523052014001/consolide
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e)  o persoană care a fost sancționată pentru o crimă economică, infracțiune penală sau 

infracțiune împotriva proprietății; 

f) o persoană care deține interese semnificative de afaceri cu persoana juridică în 

dreptul privat, exprimate, inter alia, în posedarea unei cote semnificative în cadrul 

persoanei juridice vizate.17 

Adițional, Legea privind asociațiile non-profit se referă în mod specific la interdicția de a 

acționa în calitate de membru al organului de management, inclusiv în asociațiile non-profit, 

dacă a fost emisă o hotărâre a instanței de judecată în numele persoanei date interzicând 

calitatea de membru în organele de management sau dacă persoana a comis acțiuni de abuz 

de serviciu sau fraude. 

La moment, cadrul legal al Estoniei oferă GAL-urilor opțiunea de a se înregistra drept 

asociații non-profit, ținând cont de condițiile specifice menționate mai sus cu privire la 

fondatori și persoane fizice/juridice drept participanți în fondarea/activitatea GAL, cât și în 

conformitate cu reglementările tehnice cu privire la funcționarea GAL, inclusiv condițiile de 

acces la finanțare. 

 

Sumarul constatărilor pentru Estonia 

Estonia a început implementarea parteneriatelor locale înainte de disponibilitatea 

Programului UE LEADER pentru țară. Inițial cadrul legislativ nu permitea crearea GAL-urilor 

sub forma ONG-urilor, astfel s-a utilizat opțiunea acordului de parteneriat.  

Odată cu deschiderea fondurilor UE pentru Estonia, pe parcursul anilor 2004-2006 21 de noi 

GAL-uri au fost create în baza amendamentelor legale și reglementărilor tehnice aprobate 

de Estonia pentru a permite absorbția fondurilor structurale. 

La moment, GAL-urile funcționează ca ONG-uri, însă cu prevederi specifice în statutele lor 

pentru a permite conformarea cu regulile UE LEADER aplicabile GAL-urilor. Reglementările 

tehnice naționale sunt regulile îndrumătoare în ordinea dată de idei. De asemenea și 

parteneriatelor create anterior li s-a permis să participe ca GAL și să acceseze finanțare. 

  

3. Lituania 

 

Inițierea Programului UE LEADER în Lituania 

Primele GAL-uri au fost create în Lituania în 2003 și au acționat ca ONG-uri de la bun 

început. Legislația privind autonomia locală nu interzicea autorităților publice locale să fie 

fondatori și membri ai ONG-urilor.  

Când a fost lansat Programul UE LEADER în 2004, existau două legi relevante pentru statutul 

GAL-urilor – Legea privind asociațiile și Legea privind organizațiile publice. Legea privind 

                                                           
17 Articolul 35 alin. (31) al Legii privind organizarea guvernelor locale, Estonia 
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organizațiile publice prevedea ca aceste persoane juridice să fie non-profit în activitatea 

desfășurată. Totuși, această lege a fost abrogată în 2004 și din acel moment Legea privind 

asociațiile a fost aplicabilă pentru GAL-uri drept ONG-uri. 

Cerințe adiționale pentru ca GAL-urile să acceseze finanțarea UE în cadrul Programului UE 

LEADER au fost aprobate de autoritatea națională de management. Acestea s-au referit la 

statutul și regulamentul ONG-urilor care pretind statut de GAL. 

 

Cadrul legislativ curent  

La moment, cadrul legal cheie din Lituania cu privire la înregistrarea GAL este compus din: 

a) Legea privind asociațiile18 

b) Legea privind autonomia locală19 

Legea privind asociațiile prevede opțiunile permisive generale de înregistrare a asociațiilor, 

în baza intenției a cel puțin trei persoane, atât persoane fizice cât și persoane juridice. Nu 

sunt careva limitări privind calitatea persoanelor juridice, fie de drept public sau de drept 

privat.20 Legea privind autonomia locală nu stipulează restricții specifice privind fondarea 

asociațiilor de municipalități, deoarece are multiple prevederi cu privire la cooperarea cu 

organizațiile și asociațiile non-profit, in general.21 

În baza Legii privind asociațiile, Ministerul Justiției oferă modele de statute pentru 

potențialii fondatori de asociații privind prevederile de bază din statutele lor.22 

Cadrul legal lituanian tratează GAL-urile drept asociații non-profit și nu prescrie careva 

restricții specifice sau condiții speciale pentru fondatorii GAL. Pe de altă parte APL-urile 

dispun de o legislație destul de permisivă pentru inițierea cooperării, inclusiv ca fondatori ai 

asociațiilor non-profit care dețin scopuri ca și obiectivele identificate pentru GAL-uri.  

 

Sumarul constatărilor pentru Lituania 

Experiența lituaniană demonstrează că a fost nevoie de puține acțiuni legislative pentru ca 

GAL-urile să fie înregistrate ca ONG-uri, deoarece autoritățile publice locale puteau participa 

ca fondatori și membri ai ONG-urilor. Reglementări tehnice suplementare au fost aprobate 

de Lituania pentru a asigura ca ONG-urile care pretind să acționeze drept GAL-uri să se 

conformeze scopurilor și obiectivelor regulilor Programului UE LEADER. 

                                                           
18 Legea privind asociațiile, Lituania, Nr. IX-1969 din 22 ianuarie 2004, accesibilă la: https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/066670f3168011e5bfc0854048a4e288?jfwid=-wd7z7nlfj, cu actualizări în 
engleză până-n 23.05.2015  
19 Legea privind autonomia locală în Lituania, Nr. I-533 din 7 iulie 1994, accesibilă la: https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c18a8ae0f55e11e3b62ec716086f051f?jfwid=5sjolgbam, cu actualizări în 
engleză până-n 15.05.2014  
20 Art. 4 alin. (1) din Legea privind asociațiile din Lituania 
21 De exemplu, art. 4, alin. (9), art. 6, alin. (12), art. 20, alin. (3), p. 6) din Legea privind guvernarea locală din 
Lituania  
22 Modelul poate fi accesat în lituaniană: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.400857  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/066670f3168011e5bfc0854048a4e288?jfwid=-wd7z7nlfj
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/066670f3168011e5bfc0854048a4e288?jfwid=-wd7z7nlfj
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c18a8ae0f55e11e3b62ec716086f051f?jfwid=5sjolgbam
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c18a8ae0f55e11e3b62ec716086f051f?jfwid=5sjolgbam
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.400857
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4. Bulgaria 

Inițierea Programului UE LEADER în Bulgaria 

 

Primele GAL-uri și-au început activitatea în 2008. Către 2011, circa 136 de GAL-uri au 

parcurs programul de conformare și dezvoltare de capacități, care a acoperi peste 90% din 

teritoriul țării. 

GAL-urile bulgare mereu au fost constituite ca persoane juridice de interes public (ONG-uri) 

sub egida Legii privind organele corporative non-profit. Totuși, pentru a fi recunoscute drept 

GAL-uri LEADER, acestea trebuiau să întrunească criterii adiționale, conform legislației 

specifice menționate mai jos.  

 

Cadrul legislativ curent  

Cadrul legal cheie bulgar cu privire la înregistrarea GAL-urilor este compus din: 

a) Legea privind entitățile corporative non-profit23 

b) Legea privind guvernul local și administrația locală24 

Legea privind entitățile corporative non-profit stipulează cerințele minime pentru 

înregistrarea unei entități corporative non-profit, care este minimum 3 persoane, fără 

careva restricții privind calitatea fondatorilor, și minimum 7 entități fizice sau 3 entități 

corporative, dacă organizația non-profit realizează o activitate socialmente utilă (cu alte 

cuvinte are un domeniu de activitate de interes public).25 Adițional, Legea privind guvernul 

local și administrația locală exclude cerințele minime pentru organizațiile non-profit cu un 

domeniu de activitate de interes public, dacă unul din fondatori este o municipalitate.26 

Aceste prevederi au fost incluse printr-o modificare legislativă în 2008. Organizația non-

profit fondată cu participare autorităților publice locale are un domeniu de activitate de 

interes public. 

Cadrul legal bulgar permite crearea GAL-urilor drept entități corporative (asociații) non-

profit cu participarea APL-urilor. Cadrul legal bulgar prevede de la bun început că 

organizațiile non-profit fondate de APL-uri dețin un domeniu de activitate de interes public 

și nu necesită nici-o procedură adițională de certificare pentru a deține statutul dat. 

Sunt câteva alte instrumente legislative, pe care trebuie să le întrunească GAL-urile în 2014-

2020 înainte de a fi recunoscute drept eligibile pentru gestionarea fondurilor UE în cadrul 

Dezvoltării Locale Conduse de Comunitate (DLCC): 

                                                           
23 Legea privind entitățile corporative non-profit, accesibilă la: http://www.bcnl.org/en/articles/866-law-for-
the-nonprofit-corporate-bodies-legal-entities.html, ultima accesare la 2 februarie 2017 
24 Legea privind guvernul local și administrația locală, accesibilă la: http://www.bcnl.org/en/articles/902-law-
for-the-local-government-and-the-local-administration.html, ultima accesare la 2 februarie 2017 
25 Art. 19 din Legea privind entitățile corporative non-profit  
26 Art. 61 alin. (3) din Legea privind guvernul local și administrația locală  

http://www.bcnl.org/en/articles/866-law-for-the-nonprofit-corporate-bodies-legal-entities.html
http://www.bcnl.org/en/articles/866-law-for-the-nonprofit-corporate-bodies-legal-entities.html
http://www.bcnl.org/en/articles/902-law-for-the-local-government-and-the-local-administration.html
http://www.bcnl.org/en/articles/902-law-for-the-local-government-and-the-local-administration.html
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1) Legea privind gestionarea fondurilor structurale și celor investiționale UE din 2015 

2) Ordonanța 22/2015 MAF ce stipulează cerințe adiționale pentru constituirea și 

funcționarea GAL-urilor  

3) Decizia Consiliului Miniștrilor 161/2016 privind mecanismele de coordonare DLCC între 

diverși participanți – AM ale diverselor programe FSIE și GAL  

4) Decizia Consiliului Miniștrilor 162/2016 privind regulile detaliate pentru extinderea 

suportului financiar în cadrul programelor FSIE (este aplicabilă tuturor GAL-urilor ce 

beneficiază de programele FSIE altele decât BGRDP 2014-2020) 

Sumarul constatărilor pentru Bulgaria 

Experiența bulgară relevă că n-au fost careva impedimente legislative în crearea GAL-urilor 

ca ONG-uri, deoarece legea națională relevantă în momentul în care Programul UE LEADER a 

devenit disponibil în Bulgaria nu interzicea autorităților publice locale să fie fondatori ai 

ONG-urilor. Totuși, pentru a asigura implementarea corespunzătoare a Regulamentelor UE, 

inclusiv a cerințelor specifice pentru GAL-uri, au fost aprobate acte adiționale de 

reglementare, care s-au axat pe capacitatea GAL-urilor de a aproba strategii de dezvoltare 

locală, de a le implementa și de a gestiona fonduri. Adițional, dacă ONG-urile sunt create cu 

participarea autorităților publice locale, acestea trebuie să dispună în statutele lor de un 

domeniu de activitate de interes public. 

 

5. Polonia  

Inițierea Programului UE LEADER în Polonia  

Deși formal, Programul UE LEADER a fost disponibil pentru Polonia începând cu momentul 

când devenise membru UE în 2004, Polonia a inițiat primele GAL-uri în 2006, din cauza 

necesității de a crea procedurile administrative pentru implementarea Programului. Până-n 

2007, forma juridică utilizată de GAL-uri era cea a asociațiilor. Legea cu privire la asociații nu 

interzicea autorităților publice locale să acționeze drept fondator sau membru al ONG-urilor. 

Odată cu aprobarea Legii privind suportul pentru dezvoltare rurală, o formă specială a GAL-

urilor a fost inclusă în legislația poloneză. 

 

Cadrul legislativ curent  

La moment, actele legislative poloneze care reglementează înregistrarea GAL-urilor sunt: 

a) Legea cu privire la asociații27 

b) Legea privind suportul pentru dezvoltarea rurală cu participarea Fondului European 

Agricol pentru Dezvoltare Rurală (numită Legea privind suportul pentru dezvoltare 

rurală)28 

                                                           
27 Legea cu privire la asociații nr. 20 din 7 aprilie 1989, versiunea consolidată a legii accesibilă în poloneză la: 
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19890200104&type=3, ultima accesare la 6 februarie 2017 

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19890200104&type=3
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Cele două legi reglementează cadrul general de înregistrare și activitate a asociațiilor ca 

organizații non-profit. 

Legea specială privind suportul pentru dezvoltarea rurală a fost adoptată doar în 2007 ca un 

act de implementare a Regulamentului UE 1698/200529, care a fost abrogat de 

Regulamentul UE 1305/201330. Odată cu aprobarea celui din urmă, legislatorul polonez a 

oferit prevederi specifice pentru crearea GAL-urilor, respectând cerințele din art. 62 al 

Regulamentului 1698/2005 și prevede următoarele condiții: 

a) Gal-urile sunt înregistrate ca asociații și dețin statutul general de asociații 

b) Fondatorii GAL-urilor sunt persoane fizice și juridice, inclusiv municipalități locale, cu 

excepția voievodatelor. Astfel, județele și municipalitățile locale pot fi fondatori ai 

GAL-urilor ca asociații non-profit; 

c) Activitatea GAL-urilor este supravegheată de voievodate  

d) GAL-urile pot întreprinde activitate economică care este direcționată spre 

implementarea strategiilor de dezvoltare locală și este în corespundere cu 

prevederile din statutele lor; 

e) Pe lângă organele generale ale asociației, care sunt Adunarea Generală, organul 

executiv, și organul de audit sau cenzori, GAL-urile trebuie să dețină un consiliu care 

este abilitat în mod exclusiv cu luarea deciziei privind proiectele care urmează să fie 

finanțate și selectate sub egida strategiei de dezvoltare locală; 

f) Membrii Consiliului sunt aleși din membrii Adunării Generale a GAL, care nu pot 

deține în același timp funcții în organul executiv (Consiliul Directorilor) și în organul 

de audit.31 

Spre deosebire de alte jurisdicții UE analizate mai sus, soluția poloneză prevede o lege 

specială care a transpus și Regulamentul UE și care are prevederi specifice cu privire la GAL-

uri și calitatea de membru a acestora. Această soluție a fost îndeosebi de importantă pentru 

a permite persoanelor juridice să facă parte din GAL-uri drept o formă specială de asociere. 

Spre deosebire de asociațiile generale, activitatea cărora este reglementată de Legea cu 

privire la asociații din 1989, legea specială permite crearea GAL-urilor drept tipuri separate 

de entități juridice, constituite în mod specific pentru a absorbi fondurile UE disponibile sub 

egida componentei de dezvoltare locală în cadrul Programului LEADER. 

Nici-o prevedere specifică n-a fost inserată în legea specifică ce reglementează activitatea 

voievodatelor, județelor și autorităților publice locale. Sunt acte legislative separate pentru 

                                                                                                                                                                                     
28 Legea Nr. 64 din 7 martie 2007 privind suportul pentru dezvoltarea rurală cu participarea Fondului European 
Agricol pentru Dezvoltare Rurală, versiunea consolidată a legii accesibilă în poloneză la: 
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20070640427&type=3, ultima accesare la 6 februarie, 2017  
29 Regulamentul UE 1698/2005 din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din 
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), accesibil la: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:277:0001:0040:EN:PDF  
30 Regulamentul UE 1305/2013 din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat de 
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr 1698/2005, 
accesibil la: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:EN:PDF  
31 Art. 15 din Legea poloneză privind suportul pentru dezvoltare rurală  

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20070640427&type=3
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:277:0001:0040:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:277:0001:0040:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:EN:PDF


 

Iulian Rusu, Marta Marczis 2017  14 
 

fiecare din cele trei nivele de organizare teritorial-administrativă a Poloniei, care le 

reglementează autonomia. 

Mai târziu, pentru a suplini lacuna legislativă care a existat până-n 2007, Ministerul 

Agriculturii al Poloniei a oferit stimulente pentru GAL-urile înregistrate ca asociații pentru a 

se re-înregistra ca o formă juridică specială disponibilă conform legii din 2007 cu privire la 

suportul pentru dezvoltarea rurală. 

Sumarul constatărilor privind Polonia  

Programul UE LEADER a început în Polonia cu utilizarea ONG-urilor drept formă juridică 

pentru GAL-uri. Spre deosebire de cazul altor jurisdicții UE, Polonia a aprobat o lege 

separată ce transpune prevederile Regulamentului UE relevant pentru Programul UE 

LEADER și a creat o formă juridică separată a GAL-urilor. Ministerul Agriculturii a creat 

stimulente adiționale pentru ONG-urile înregistrate anterior ca GAL-uri de a se re-înregistra 

utilizând noua formă disponibilă. 

 

6. Serbia 

Inițierea Programului UE LEADER în Serbia 

Primele GAL-uri au început să activeze în Serbia în 2007. Toate GAL-urile au preluat forma 

ONG-urilor doar în privința organului responsabil, pe când înseși GAL a fost creat în baza 

prevederilor legale generale din Codul Civil privind acordurile de parteneriat. Nu s-au operat 

careva amendamente legislative în cadrul legal sârb pentru a cuprinde înregistrarea GAL-

urilor ca ONG-uri. 

Cadrul legislativ curent  

Cadrul legal relevant în cazul Serbiei pentru scopurile studiului dat cuprinde două legi: 

1. Legea cu privire la asociații nr. 51 din 200932 

2. Legea cu privire la administrația publică locală33 

Legea cu privire la asociații nu prevede careva restricții specifice privind înregistrarea 

asociațiilor cu participarea autorităților publice locale. Articolul 10 din Legea cu privire la 

asociații specifică că fondatorii pot fi persoane fizice sau juridice cu capacitate juridică, 

trebuie să fie cel puțin trei persoane ca fondatori, dintre care unul trebuie să fie rezident. 

Legea cu privire la administrația publică locală prevede în articolul 20 o listă de competențe 

pentru administrația publică locală, printre care și competența de a fonda organizații și 

instituții responsabile de servicii municipale și educație, cultură și alte aspecte de interes 

local. Totuși, legea nu stipulează expres competența autorităților locale de a fonda asociații 

sau, mai bine zis, de a fonda grupurile de acțiune locală. Articolul 13 al legii permite 

autorităților publice locale de a fonda asociații profesionale. Acestea, totuși, cuprind doar 

                                                           
32 Legea Serbiei cu privire la asociații nr. 51 din 2009, cu amendamentele prin legea nr. 99/2011, accesibilă la: 
http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_udruzenjima.html  
33 Legea Serbiei cu privire la administrația publică locală nr. 129 din 2007, cu amendamentele prin legile nr. 
83/2014 și 101/2016, accesibilă la: 
https://civilnodrustvo.gov.rs/upload/documents/zakoni/zakon_o_lokalnoj_samoupravi.pdf  

http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_udruzenjima.html
https://civilnodrustvo.gov.rs/upload/documents/zakoni/zakon_o_lokalnoj_samoupravi.pdf
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APL-uri și nu sunt deschise pentru alte forme de persoane fizice sau juridice, cum ar fi 

societatea civilă și businessul. 

Aspectele practice ale aplicării Regulamentului UE 1303/2013 și ale legislației naționale 

sârbe demonstrează că Asociația Grupurilor de Acțiune Locală din Serbia a ales cea de-a 

doua opțiune disponibilă din articolul 34 al Regulamentului UE 1303/2013, care permite 

transferul de competențe de a reprezenta GAL-ul din punct de vedere administrativ și 

financiar în fața unei entități juridice locale, cu condiția încheierii unui acord de parteneriat. 

Aceste două instrumente au fost pe larg utilizate pentru a promova Programul UE LEADER în 

Serbia în baza fondurilor IPARD disponibile pentru Serbia ca țară candidat de a deveni stat 

membru UE. 

Sumarul constatărilor pentru Serbia 

Cazul sârb demonstrează că opțiunea organului responsabil este utilizată pentru a 

implementa Programul UE LEADER. Spre deosebire de jurisdicțiile UE analizate mai sus, cazul 

Serbiei este diferit din perspectiva de finanțare, deoarece permite mai puțină finanțare sub 

egida IPARD. Acordul de finanțare încheiat cu UE implică că Serbia va adopta regulamente 

tehnice pentru a monitoriza activitatea GAL-urilor, inclusiv statutele și mandatele acestora. 

La moment, acordul de parteneriat este utilizat pentru a controla conformitatea GAL-urilor 

sârbe cu cerințele legale conform Regulamentului UE 1303/2013. 

 

Sumarul constatărilor  

 

România 

în cazul României n-au fost necesare careva amendamente legislative pentru a permite 

formarea GAL-urilor drept ONG-uri. Cadrul român a fost suficient pentru a permite crearea 

GAL-urilor drept persoane juridice. Acest fapt a fost posibil datorită cadrului legal permisiv 

pentru autoritățile publice locale să fondeze ONG-uri și să fie membri în cadrul ONG-urilor. 

România a întreprins acțiuni pentru a-și ajusta cadrul normativ pentru a asigura 

implementarea adecvată a Programului UE LEADER și primii pași au fost întreprinși în 2007. 

Activitățile s-au referit la numirea organului de management, aprobarea reglementărilor 

tehnice pentru ca GAL să fie eligibile pentru finanțarea UE LEADER, inclusiv pentru 

examinarea contestărilor deciziilor de aprobare/ne-aprobare a proiectelor. 

Estonia 

Estonia a început implementarea parteneriatelor locale înainte de disponibilitatea 

Programului UE LEADER pentru țară. Inițial cadrul legislativ nu permitea crearea GAL-urilor 

sub forma ONG-urilor, astfel s-a utilizat opțiunea acordului de parteneriat.  

Odată cu deschiderea fondurilor UE pentru Estonia, pe parcursul anilor 2004-2006 21 de noi 

GAL-uri au fost create în baza amendamentelor legale și reglementărilor tehnice aprobate 

de Estonia pentru a permite absorbția fondurilor structurale. 
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La moment, GAL-urile funcționează ca ONG-uri, însă cu prevederi specifice în statutele lor 

pentru a permite conformarea cu regulile UE LEADER aplicabile GAL-urilor. Reglementările 

tehnice naționale sunt regulile îndrumătoare în ordinea dată de idei. De asemenea și 

parteneriatelor create anterior li s-a permis să participe ca GAL și să acceseze finanțare. 

Lituania 

Experiența lituaniană demonstrează că a fost nevoie de puține acțiuni legislative pentru ca 

GAL-urile să fie înregistrate ca ONG-uri, deoarece autoritățile publice locale puteau participa 

ca fondatori și membri ai ONG-urilor. Reglementări tehnice suplementare au fost aprobate 

de Lituania pentru a asigura ca ONG-urile care pretind să acționeze drept GAL-uri să se 

conformeze scopurilor și obiectivelor regulilor Programului UE LEADER. 

Bulgaria 

Experiența bulgară relevă că n-au fost careva impedimente legislative în crearea GAL-urilor 

ca ONG-uri, deoarece legea națională relevantă în momentul în care Programul UE LEADER a 

devenit disponibil în Bulgaria nu interzicea autorităților publice locale să fie fondatori ai 

ONG-urilor. Totuși, pentru a asigura implementarea corespunzătoare a Regulamentelor UE, 

inclusiv a cerințelor specifice pentru GAL-uri, au fost aprobate acte adiționale de 

reglementare, care s-au axat pe capacitatea GAL-urilor de a aproba strategii de dezvoltare 

locală, de a le implementa și de a gestiona fonduri. Adițional, dacă ONG-urile sunt create cu 

participarea autorităților locale, acestea trebuie să dispună în statutele lor de un domeniu 

de activitate de interes public. 

Polonia  

Programul UE LEADER a început în Polonia cu utilizarea ONG-urilor drept formă juridică 

pentru GAL-uri. Spre deosebire de cazul altor jurisdicții UE, Polonia a aprobat o lege 

separată ce transpune prevederile Regulamentului UE relevant pentru Programul UE 

LEADER și a creat o formă juridică separată a GAL-urilor. Ministerul Agriculturii a creat 

stimulente adiționale pentru ONG-urile înregistrate anterior ca GAL-uri de a se re-înregistra 

utilizând noua formă disponibilă. 

Serbia 

Cazul sârb demonstrează că opțiunea organului responsabil este utilizată pentru a 

implementa Programul UE LEADER. Spre deosebire de jurisdicțiile UE analizate mai sus, cazul 

Serbiei este diferit din perspectiva de finanțare, deoarece permite mai puțină finanțare sub 

egida IPARD. Acordul de finanțare încheiat cu UE implică că Serbia va adopta regulamente 

tehnice pentru a monitoriza activitatea GAL-urilor, inclusiv statutele și mandatele acestora. 

La moment, acordul de parteneriat este utilizat pentru a controla conformitatea GAL-urilor 

sârbe cu cerințele legale conform Regulamentului UE 1303/2013. 

 

III. Cadrul legislativ curent al Republicii Moldova cu privire la înregistrarea GAL  
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1. Prevederile legale generale  

Actele legislative generale care reglementează activitatea asociațiilor non-profit și cea a 

autorităților locale sunt: 

a) Legea cu privire la asociațiile obștești34 

b) Legea privind administrația publică locală35 

Legea cu privire la asociațiile obștești limitează lista fondatorilor care pot înregistra 

asociațiile obștești, cu interdicția specifică că autoritățile publice nu pot fi fondatori, 

membri ai asociațiilor obștești.36 Mai există și o limitare numerică de trei persoane fizice 

și/sau juridice necesare pentru a decide asupra fondării unei asociații.37 Trebuie de 

menționat ca la moment se lucrează asupra unui nou act legislativ care va reglementa toate 

formele organizațiilor non-profit, nu doar forma asociațiilor obștești, dar și fondații și 

instituții private. 

Legea privind administrația publică locală nu prevede restricții specifice pentru 

municipalitățile locale de a fonda sau de a participa ca fondatori ai organizațiilor obștești. 

Aceasta stipulează prevederi generale cu privire la încheierea acordurilor de parteneriat, 

inclusiv cu organizațiile neguvernamentale naționale38, dar nu permite în mod expres 

fondarea sau participarea ca membru al organizațiilor neguvernamentale. 

Autoritățile publice locale pot fonda întreprinderi municipale și societăți comerciale39 și fi 

membri ai asociațiilor autorităților publice locale și coopera una cu alta pentru a-și realiza 

funcțiile40. 

Astfel, conform cadrului legislativ curent din Republica Moldova, constituirea unui GAL în 

baza principiilor și cerințelor stipulate în Regulamentul UE 1303/2013, nu este posibilă dacă 

se urmărește opțiunea creării unei entități juridice comune. 

Totuși, legislația civilă generală este destul de permisivă în ceea ce privește cooperarea fără 

constituirea unei persoane juridice. În acest sens, articolele 1339-1354 din Codul Civil permit 

încheierea unui contract de societate civilă între persoane fizice și juridice, fără crearea unei 

persoane juridice cu scopul de a urma un scop comercial comun sau alt scop. Prevederile 

menționate mai sus din Codul Civil limitează domeniul de cuprindere al contractului de 

societate civilă la un scop legitim și de interes comun.41 

 

                                                           
34 Legea nr. 837 –XIII din 17.05.1996 cu privire la asociațiile obștești, accesibilă în română la: 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=325424, ultima accesare la 2 februarie 2017 
35 Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală, accesibilă în română la: 
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=C8E304A4:037190E8, ultima accesare la 2 februarie 2017 
36 Art. 11 alin. (3) din Legea cu privire la asociațiile obștești  
37 Art. 1 alin. (1) din Legea cu privire la asociațiile obștești  
38 Art. 14 alin. (2) litera j), art. 43 alin. (1) litera t) din Legea privind administrația publică locală  
39 Art. 80 din Legea privind administrația publică locală  
40 Art. 5 din Legea nr. 435-XVI din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă 
41 Art. 1340 din Codul Civil  

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=325424
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=C8E304A4:037190E8
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2. Înregistrarea oficială a persoanei juridice conform legislației RM  

Cadrul legislativ național permite crearea următoarelor persoane juridice necomerciale42: 

a) asociația43 

b) fundația44 

c) instituția privată45 

d) uniunea persoanelor juridice46 

Statutul asociațiilor este reglementat de Legea cu privire la asociațiile obștești nr. 837-XIII 

din 17.05.1996. Această lege stipulează procedura de înregistrare a ONG-urilor. Articolul 11 

alin. (3) interzice autorităților publice să fie fondatori și membri ai asociațiilor obștești. 

Instituțiile private sunt reglementate de prevederile Legii cu privire la asociațiile obștești. 

Această soluție temporară a fost utilizată până la aprobarea legislației speciale, care mai 

este încă în așteptare. 

După cum sunt definite de cadrul legislativ, fundațiile nu pot acomoda cerințele GAL după 

cum sunt stipulate de Regulamentul UE 1303/2013. 

Uniunile persoanelor juridice sunt formate doar de persoane juridice și persoanele fizice nu 

pot face parte din tipurile date de persoane juridice. Astfel, nici uniunile persoanelor juridice 

nu acomodează cerințele pentru crearea GAL-urilor, deoarece acestea nu oferă acces 

persoanelor fizice care de asemenea ar putea reprezenta societatea civilă locală. 

Pe lângă aceste forme, Codul Civil oferă o prevedere deschisă cu privire la alte forme de 

persoane juridice necomerciale – art. 59 alin. (1) stipulează că persoanele juridice de drept 

privat (i.e. toate persoanele juridice care nu sunt reglementate de dreptul public) se pot 

constitui liber doar în una din formele prevăzute de lege. 

Principala concluzie este că la etapa dată, legea națională nu oferă opțiunea înregistrării 

oficiale a GAL-urilor conform cerințelor din Regulamentul UE 1303/2013. 

 

3. Crearea entităților fără înregistrare legală  

Codul Civil oferă opțiunea cooperării între două sau mai multe persoane juridice și/sau fizice 

fără constituirea oficială a unei noi persoane juridice prin intermediul încheierii unui acord 

de parteneriat, care este reglementat de prevederile generale ale Codului Civil cu privire la 

încheierea contractelor de drept civil sau prin încheierea unui contract de societate civilă.47 

Codul Civil definește contractul de societate civilă drept un contract încheiat de două sau 

mai multe persoane (asociați, participanți) care se obligă reciproc să urmărească în comun 

scopuri economice sau alte scopuri, fără a constitui o persoană juridică, împărțind între ele 

                                                           
42 Art. 180 din Codul Civil, Legea asociațiilor nr. 837-XII din 17.05.1996 
43 Art. 181 din Codul Civil, Legea cu privire la fundații nr. 581-XIV din 30.07.1999 
44 Art. 182 din Codul Civil  
45 Art. 183 și 185 din Codul Civil  
46 Art. 104 din Codul Civil  
47 Particularitățile încheierii contractului de societate civilă sunt reglementate de art. 1339-1354 din Codul Civil  
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foloasele și pierderile. Prevederile Codului Civil cu privire la contractul de societate civilă 

sunt într-o anumită măsură limitative cu privire la conținuturile contractului, care printre 

altele trebuie să dețină și procedura de distribuire a veniturilor și pierderilor între membri și 

procedura de excludere a unui membru din contractul de societate civilă. 

Pe de altă parte, prevederea generală din Codul Civil cu privire la încheierea contractelor de 

drept civil este reglementată îndeajuns de vast pentru a permite tuturor părților, după cum 

sunt identificate în Regulamentul UE 1303/2013, de a încheia un acord de parteneriat 

specificând scopurile, condițiile de participare, durata acordului, activitățile spre realizare, 

etc. Astfel, se recomandă soluția de a utiliza prevederile generale ale Codului Civil cu privire 

la încheierea actelor civile. 

 

IV. Concluzii  

Analizând cele mai bune practici și soluții cu privire la aplicarea Programului UE LEADER în 

statele membre UE și posibilele soluții pentru cadrul legislativ din Moldova, pot fi trase 

următoarele concluzii: 

a) Toate jurisdicțiile UE evaluate au trecut printr-o anumită formă de amendamente 

legislative relevante pentru înregistrarea organizațiilor neguvernamentale, 

competențele administrațiilor publice locale și/sau criteriilor pentru stabilirea 

eligibilității GAL-urilor pentru fondurile UE LEADER. În cazul României, Bulgariei și 

Lituaniei legislația n-a interzis începerea creării GAL-urilor ca ONG-uri și 

reglementările tehnice au servit drept obiectiv primar pentru implementarea 

regulilor Programului UE LEADER. În cazul Poloniei și Estoniei, legislația a fost 

modificată în mod specific pentru a crea o formă specială de persoană juridică (GAL-

urile în Polonia) și asigura participarea autorităților publice în crearea ONG-urilor 

(Estonia); 

b) Legislația generală a dreptului civil, aplicabilă conform acelorași principii în toate 

jurisdicțiile evaluate sugerează utilizarea unei soluții intermediare până ce este 

modificată legislația (Polonia, Estonia) sub forma unor contracte de societate civilă 

sau alte acte legal acceptabile semnate de partenerii GAL-urilor (municipalitățile 

locale, companiile și ONG-urile), cu unul din ei fiind însărcinat cu aspectele 

administrative și financiare, după cum prevede Regulamentul 1303/2013. 

c) În unele jurisdicții, cum sunt Bulgaria și România, n-a existat necesitatea de a ajusta 

legislația relevantă pentru autoritățile publice locale și asociații, care a permis 

înregistrarea GAL-urilor ca ONG-uri. În alte cazuri, cum ar fi Polonia, a fost adoptată o 

lege specială, deoarece cadrul legal inițial nu permitea crearea ONG-urilor cu 

participarea persoanelor juridice. 

d) Toate jurisdicțiile UE evaluate au întreprins acțiuni pentru a-și consolida cadrul 

legislativ și-sau de reglementare, deoarece au considerat ca fiind mai adecvat să 

utilizeze opțiunea personalității juridice fie a formei generale a ONG fie a formei 

speciale a GAL și au utilizat contractele de parteneriat doar ca o soluție intermediară. 

Motivele pentru utilizarea opțiunii de personalitate juridică sunt cele că pe termen  
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Cu privire la cadrul legislativ curent din Republica Moldova: 

a) Cadrul legislativ curent nu permite înregistrarea oficială a GAL-urilor drept persoane 
juridice cu particularitățile prevăzute în Regulamentul UE 1303/2013;  

b) Pilotarea abordării de dezvoltare locală condusă de comunitate în Moldova, prin 
crearea GAL-urilor (grupurilor de acțiune locală) se poate baza pe constituirea 
Acordului de Parteneriat (consorțiu) al membrilor. Unul din primari, ales de 
autoritățile locale relevante, Președintele GAL va semna contractele cu donatorii (de 
ex. Programul SARD, autoritatea de management, i.e. MAIA sau alții) în numele 
consorțiului, și un organ responsabil cu personalitate juridică din rândul membrilor 
fiecărui GAL va gestiona toate aspectele financiare și administrative. Toate regulile 
de activitate a GAL-urilor trebuie să fie stipulate în Acordul de Parteneriat semnat de 
toate părțile. Astfel, acordul trebuie să transpună cerințele pentru GAL-uri din cadrul 
Regulamentului UE 1303/2013, inclusiv regulile de procedură pentru selectarea 
proiectului, aprobarea planurilor de dezvoltare locală, cerințele pentru votare 
(cvorum, distribuția drepturilor de vot, votarea secretă etc.), votarea din partea 
partenerilor publici și privați ; 

c) Două procese paralele trebuie să fie inițiate pentru a promova activitatea GAL-urilor 
la nivel național: a) avansarea soluției pe termen lung de elaborare a noii legislații 
și/sau modificarea legislației curente pentru a permite înregistrarea GAL-urilor și 
conferirea personalității juridice, și b) elaborarea acordurilor de parteneriat, care cad 
sub incidența noțiunii de contract de societate civilă reglementat de Codul Civil, cu 
includerea prevederilor specifice, conform celor specificate mai sus; 

d) Întrunirile consultative au consolidat avansarea GAL-urilor, deoarece MAIA, 
Cancelaria de Stat, MJ, MDRC cu toții au căzut de acord că acest instrument UE axat 
pe dezvoltarea locală trebuie să fie promovat în continuare. Echipa a primit asigurări 
cu privire la suportul ulterior pentru promovarea GAL-urilor, inclusiv la etapele 
relevante ale procesului de elaborare legislativă. 

e) Prevederea curentă a Codului Civil poate fi utilizată de rând cu cele mai bune practici 
de reglementare la nivelul autorității de management (SARD, Ministerul Agriculturii, 
alți donatori), acordul de parteneriat (consorțiu) și organizația responsabilă în 
procesul de implementare a UE LEADER sau alte programe de dezvoltare condusă de 
comunitate. Trebuie să se analizeze cu grijă condițiile de participare la potențialele 
apeluri pentru propuneri pentru a evita finanțarea multiplă, activitățile fraudulente, 
abuzul dominării unor anumite rețele naționale în procesul de aplicare și cel de 
absorbție a fondurilor donatorilor. Reglementările trebuie să se refere atât la 
acordurile de parteneriat (consorții) și relațiile lor cu rețelele naționale de ONG, cât și 
la specificațiile tehnice privind implementarea locală a proiectelor de către 
organizațiile partener selectate. 

V. Soluții legale propuse pentru a depăși impedimentele în crearea GAL-urilor48 

 

Deoarece Regulamentul UE 1303/2013 oferă două opțiuni pentru crearea GAL-urilor – 

crearea oficială a unei noi persoane juridice și selectarea unei entități responsabile din 

                                                           
48 Drept parte din revizuirea soluțiilor legale disponibile pentru crearea GAL-urilor au fost ședințele 
consultative organizate cu actorii cheie. Procesele verbale detaliate ale ședințelor sunt în Anexa Nr. 1. 
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rândul membrilor participanți ai GAL-urilor, sunt și două grupuri de soluții disponibile pentru 

promovarea GAL-urilor: 

a) Utilizarea prevederilor generale curente ale Codului Civil; 

b) Amendamente legale ale cadrului legislativ naționale cu privire la activitatea 

persoanelor juridice necomerciale / lege nouă. 

 

1. Utilizarea prevederilor generale curente din Codul Civil  

Utilizarea prevederilor generale curente ale Codului Civil cu privire la încheierea acordurilor 

de drept civil este o soluție temporară.  

Avantajele acestei opțiuni sunt: 

a) Nu sunt bariere legale pentru a purcede la pilotarea Grupurilor de Acțiune Locală 

pentru implementarea abordării de dezvoltare locală condusă de comunitate / 

LEADER în cadrul Programului SARD UE și programelor potențiale ale altor donatori 

implementate în Republica Moldova; 

b) Îndrumări generale cu privire la conținutul acordului de drept civil sunt oferite de 

Codul Civil; 

c) Este una din soluțiile legale recunoscute de Regulamentul UE 1303/2013 și este 

consistentă cu acordul ENPARD încheiat de Guvernul RM și Comisia Europeană; 

d) Permite alinierea rapidă la cerințele Acordului ENPARD, cu condiția că Ministerul 

Agriculturii și Industriei Alimentare va elabora cerințele necesare de calificare inițială 

pentru viitoarele GAL-uri și va elabora ulterior și cadrul normativ privind aplicarea 

fondurilor, selectarea proiectelor, soluționarea plângerilor, etc. 

Dezavantajele acestei opțiuni sunt: 

a) Implică o decizie pentru selectarea unei entități responsabile din rândul membrilor 

GAL-urilor, ceea ce ar putea fi dificil; 

b) Va trebui să fie elaborat un acord de parteneriat pentru a prevedea un număr vast 

de posibilități și pentru a stipula procedurile cu privire la luarea deciziilor, 

modalitatea de votare, selectarea proiectelor, evitarea conflictelor de interese, etc. 

Pentru a putea să se conformeze cerințelor legii, autoritățile publice locale urmează să 

încheie un memorandul de cooperare, care să stipuleze că formează un grup de APL-uri, 

care mai târziu vor face parte din GAL. În ordinea dată de idei, prevederile Legii privind 

descentralizarea administrativă49, în special articolul 5 al legii permite cooperarea în rândul 

autorităților publice locale. Primarii vor trebui să promoveze o astfel de cooperare prin 

intermediul consiliilor locale și vor trebui să aprobe o decizie pentru a numi un primar cu 

funcția de reprezentare în cadrul acordului de cooperare cu alte autorități publice locale. 

Într-un final, primarii vor alege unul din rândurile lor pentru a reprezenta APL-urile în GAL. 

Modele pentru astfel de decizii ale consiliilor locale urmează să fie elaborate pentru a 

                                                           
49 Legea nr. 435 din 28.12.2006 cu privire la descentralizarea administrativă, accesibilă în română la: 
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=321387&lang=1  

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=321387&lang=1
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asigura legalitatea deciziilor care vor fi luate de primari. Reprezentanții societății civile și a 

mediului de afaceri nu sunt limitați prin lege să încheie acorduri de cooperare. În cazul lor, 

reprezentarea societății civile și a mediului de afaceri ar putea prelua forma unor decizii 

interne din partea persoanelor juridice sau a consimțământului persoanelor fizice și 

selectarea ulterioară a reprezentantului societății civile și mediului de afaceri în GAL. 

 

2. Modificarea cadrului legislativ curent  

Această opțiune ar putea acea două sub-scenarii: 

i. Amendamente direcționate  

Modificarea Legii cu privire la asociații și a Legii cu privire la administrația publică locală 

pentru a abilita autoritățile publice locale să participe în fondarea GAL-urilor și să devină 

ulterior membri ai GAL-urilor. 

Avantajul acestei soluții ține de faptul că amendamentele legislative nu vor implica elaborări 

legislative substanțiale și se vor axa doar pe procesul de înregistrare a GAL-urilor și astfel va 

consuma mai puțin timp în comparație cu elaborarea unei lei noi cu privire la grupurile de 

acțiune locală. 

Dezavantajele acestei opțiuni sunt: 

a) Amendamentele ar putea să omită unele aspecte importante ce țin de activitatea 

ulterioară a GAL-urilor; 

b) GAL-urilor li se va oferi forma legală de asociații, ceea ce este foarte diferit de GAL-

uri conform celor definite în Regulamentul UE 1303/2013; 

c) Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare urmează să asigure un mecanism 

adițional de revizuire pentru a asigura ca GAL-urile înregistrate de Ministerul Justiției 

(după cum prevede la moment Legea cu privire la asociații) se conformează cu 

cerințele de acces la finanțare conform instrumentelor financiare existente și 

potențiale; 

d) Criteriile curente care definesc un GAL nu se vor regăsi în amendamentele vizate, ci 

în actele normative ulterioare care urmează să fie aprobate de Ministerul Agriculturii 

și Industriei Alimentare; 

e) Aspectul formal al cerinței vizând parteneriatul public-privat non-profit nu va fi inclus 

în amendamente, deoarece cele două legi specifice cu privire la asociații și cu privire 

la administrația publică locală nu reglementează o astfel de formă de activitate. 

Mai jos sunt prezentate amendamentele propuse pentru legile specificate: 

1. Legea cu privire la asociațiile obștești nr. 837-XIII din 17.05.1996, articolul 11 alin. (3) 

este completat cu următorul pasaj: „, cu excepția cazurilor când fondează și/sau 

aderă la un grup de acțiune locală conform celor specificate de Legea privind 

administrația publică locală”. 

2. Legea privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006:  

a. Articolul 1 Noțiuni de bază este completat cu următoarea noțiune: “grup de 

acțiune locală – parteneriat public-privat non-profit, cu personalitate juridică, 
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constituit de autoritățile administrației publice locale care dețin frontiere 

comune în cadrul grupului, reprezentanți locali ai societății civile și mediului 

local de afaceri, cu scopul de a promova dezvoltarea locală, în care cota 

maximă de voturi ale autorităților administrației publice locale este de 50% 

din numărul total de voturi exprimate” 

b. Articolul 14 alin. (2) litera j1) devine j2) și litera j1) este inserată cu următorul 

conținut: j1) decide să fondeze sau să adere la grupuri de acțiune locală cu 

alte autorități de administrație publică locală, cu reprezentanți ai societății 

civile locale și cu mediul local de afaceri” 

 

ii. Lege nouă privind grupurile de acțiune locală  

Această opțiune implică elaborarea și aprobarea unei legi noi, care reglementează în 

mod specific activitatea grupurilor de acțiune locală drept o formă specifică de 

parteneriat public-privat non-profit și care definește clar condițiile pentru crearea unui 

GAL, înregistrarea unui GAL, cerințele minime cu privire la Statutul unui GAL, autoritatea 

responsabilă pentru înregistrarea GAL,cât și restricțiile privind crearea unui GAL. De 

asemenea, legea dată specifică poate elabora și competențele instituționale, oferind 

Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare competențele necesare pentru a urmări 

drept autoritate de management aprobarea actelor normative necesare întru asigurarea 

unui nivel înalt de transpunere a prevederilor Acordului ENPARD în legislația națională. 

Avantajele unei astfel de soluții sunt multiple. Cele de bază sunt menționate mai jos: 

a) Un act legislativ separat, care ține cont de caracterul specific al GAL-urilor, 

activitatea și structura acestora, prevederile din statut, procedurile de luare a 

deciziilor, exprimarea voturilor, etc., astfel asigurând mai multe garanții că fondurile 

publice alocate pentru dezvoltare locală prin GAL-uri sunt utilizate în mod adecvat; 

b) Competențe instituționale clare și funcții ale autorității de management, adică a 

Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare; 

c) Abordare structurată cu privire la implementarea angajamentelor asumate de 

Moldova în cadrul ENPARD; 

d) Claritate privind faptul când autoritățile publice pot fonda GAL-uri, care să excludă 

riscul abuzului drepturilor de a crea asociații, dacă se va utiliza soluția anterioară de 

amendamente direcționate; 

Principalele dezavantaje ale acestei soluții este necesitatea de mai mult efort și timp pentru 

realizarea soluției, inclusiv mai mult efort pentru promovarea unui nou act legislativ în locul 

unor amendamente.  

Totuși, datorită interesului mare pentru asigurarea unor capacități mai mari de absorbție a 

asistenței din partea Guvernului și priorității înalte pe agenda Guvernului a subiectului ce 

ține de dezvoltarea locală, noua lege poate fi aprobată cu suport substanțial din partea 

instituțiilor guvernamentale și din partea Parlamentului. 

Mai jos este oferită structura noii legi privind grupurile de acțiune locală: 
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1. Prevederi generale  

Articolul 1 – Scopurile legii  

Articolul 2 – Domeniul de aplicare a legii  

Articolul 3 – Noțiuni generale  

Articolul 4 – Subiecte de cooperare în cadrul grupurilor de acțiune locală  

2. Înregistrarea grupurilor de acțiune locală  

Articolul 5 – Fondatorii participanți  

Articolul 6 – Statutul grupului de acțiune locală  

Articolul 7 – Autoritatea de înregistrare  

Articolul 8 – Amendamentele statutului și documentelor de constituire  

3. Cadrul instituțional  

Articolul 9 – Autoritatea națională de management  

Articolul 10 – Competențele și funcțiile autorității naționale de management 

în domeniul dezvoltării locale  

Articolul 11 – Autoritatea națională de plăți  

Articolul 12 – Competențele și funcțiile autorității naționale de plăți  

Articolul 13 – Fondul național de dezvoltare locală  

4. Selectarea proiectelor pentru finanțare  

Articolul 14 – Criteriile pentru selectarea proiectelor pentru finanțare din 

resursele naționale  

Articolul 15 – Revizuirea și aprobarea proiectelor  

Articolul 16 – Contestarea deciziilor de finanțare a proiectelor  

Articolul 17 – Acordarea finanțării  

5. Implementarea și revizuirea periodică  

Articolul 18 – Standarde minime de implementare  

Articolul 19 – Revizuirea periodică și sancțiuni  

6. Dispoziții finale și tranzitorii  

Articolul 20 – Aplicarea tranzițională a acordurilor de parteneriat  

Articolul 21 – Amendamentele cadrului legislativ  

Articolul 22 – Intrarea în vigoare  

 

VI. Recomandări privind pașii pe viitor  

 

1. Inițierea revizuirii legislației/elaborării legislației pentru a permite înregistrarea GAL-

urilor. Această inițiativă deja a fost preluată de MAIA. Programul UE SARD, alte 

proiecte și programe relevante de suport din partea donatorilor ar putea întreprinde 

pași ulteriori pentru a susține MAIA în definirea pachetului legislativ. 

Forma curentă a inițiativei legislative necesită a fi elaborată în continuare. Pozițiile părților 

consultate sunt diferite. Acest subiect specific necesită discuții adiționale cu reprezentanții 

MAIA într-un format mai vast.  
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Ministerul Justiției sugerează elaborarea unei legi specifice privind grupurile de acțiune 

locală, care poate stipula și procedura de înregistrare oficială la Ministerul Justiției, dar care 

va dispune de o listă comprehensivă a cerințelor pentru GAL-uri și activitățile ulterioare ale 

acestora, inclusiv gestionarea fondurilor pentru proiectele de dezvoltare locală. GAL-urile și 

dezvoltarea locală vor dispune de un act legislativ separat, care va asigura o poziție mai 

solidă pentru politica de dezvoltare locală în general în grupul de politici publice 

responsabile pentru dezvoltarea locală durabilă (dezvoltarea regională, cooperarea 

transfrontalieră, etc.).  

În esență, MAIA dispune de două opțiuni: 

a. de a urma soluția amendamentelor legislative, care implică modificări bine-

direcționate ale următoarei legislații specifice: 

i. Legea cu privire la asociațiile obștești  

ii. Legea privind administrația publică locală) 

 

b. de elaborat o nouă lege privind grupurile de acțiune locală și amendamente 

direcționate aduse: 

i. Legii privind administrația publică locală  

Aprobarea amendamentelor la legislația curentă, care vor necesita ajustarea cerințelor 

pentru GAL-uri după cum sunt acestea prevăzute în Regulamentul UE 1303/2013 în Legea cu 

privire la asociațiile obștești și abilitarea specifică a consiliilor locale de a aproba fondarea 

/participarea în GAL-uri prin amendamente aduse Legii privind administrația publică locală 

este un pic mai rapidă din perspectiva inițiativei legislative decât elaborarea unei legi noi 

privind grupurile de acțiune locală. Noile acte legislative necesită un proces vast de 

consultare, inclusiv cu actorii din administrația publică centrală (ministere, agenții, 

Cancelaria de Stat, etc.).  

Totuși, aceste amendamente ar putea să nu fie tot atât de eficiente ca o lege nouă, 

deoarece omit unele aspecte importante pentru implementarea efectivă a LEADER UE în 

Moldova utilizând oportunitățile existente de finanțare din ENPARD, cât și altă finanțare 

disponibilă sau care ar putea fi potențial disponibilă.  

Deși efortul depus pentru a elabora un nou act legislativ și a aduce amendamentele 

necesare legislației curente ar putea fi o sarcină mai ambițioasă, rezultatele scontate dintr-o 

astfel de activitate sunt mult mai solide, deoarece procesul de elaborare legislativă va 

genera în mod inevitabil o calitate mai înaltă. Această opțiune depinde de disponibilitatea 

de fonduri, timp și deschidere din partea principalelor instituții – partener de a urma un 

astfel de scenariu. 

 

2. MAIA trebuie să avanseze elaborarea pachetului comprehensiv de acte legislative și 

normative pentru a permite: 

a. Înregistrarea GAL-urilor  

b. Procedura de autorizare post-înregistrare pentru GAL-uri  
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c. Funcționarea mecanismelor de suport financiar pentru GAL-uri  

d. Monitorizarea proiectelor implementate  

e. Procedura de abordare a plângerilor privind selectarea proiectelor specifice  

f. Procedura de debursare și recuperare a fondurilor (dacă nu sunt utilizate în 

conformitate cu proiectul convent), ținând cont de regulile privind ajutorul de 

stat conform celor stipulate în Legea privind ajutorul de stat și Regulamentele 

aprobate de Consiliul de Concurență  

 

3. Programul UE SARD trebuie să analizeze posibilitatea: 

a. oferirii de suport pentru MAIA întru elaborarea amendamentelor legislative / 

noului act legislativ  

b. elaborării șablonului acordului de parteneriat pentru părțile GAL până la 

aprobarea amendamentelor legislative/noului act legislativ  

   

I. Priorități recomandate pe termen scurt și termen mediu pentru avansarea 

promovării GAL  

Sunt propuse următoarele priorități pe termen scurt: 

a) SARD va elabora un acord de parteneriat pilot și documentația de suport pentru a 

iniția implementarea pilot a dezvoltării locale conduse de comunitate/abordării 

LEADER prin facilitarea creării inițiativelor pilot GAL în cadrul implementării 

Programului SARD.   

b) MAIA trebuie să inițieze amendamentele legislative pentru legislația pertinentă întru 

permiterea înregistrării oficiale a GAL-urilor 

c) MAIA trebuie să inițieze elaborarea noii legi privind grupurile de acțiune locală, drept 

parte din angajamentele Moldovei în contextul UE al Acordului ENPARD. 

Sunt propuse următoarele priorități pe termen lung: 

a) MAIA trebuie să elaboreze regulamentele relevante privind selectarea, 

implementarea, monitorizarea și procesarea plângerilor privind GAL-urile și 

proiectele implementate de partenerii locali prin luarea în considerație a practicilor 

internaționale și experiențele de pilotare a GAL-urilor în Republica Moldova (de ex. 

exemplele pilotului SARD) 

b) Elaborarea noii legi cu privire la grupurile de acțiune locală / amendamentelor la 

cadrul legislativ curent pentru a permite înregistrarea GAL-urilor drept persoane 

juridice separate și aprobarea acestora de Guvern și Parlament  

c) Ajustarea Regulamentelor aprobate de MAIA pentru a se conforma cu noile acte 

legislative aprobate.  
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Anexa nr. 1 

Șablon pentru  

ACORD TERITORIAL DE PARTENERIAT  

(ÎN CADRUL IMPLEMENTĂRII SARD LEADER) 

 

privind crearea grupului de acțiune local (GAL) 

____________________________ (denumirea) 

încheiat la _______________ (data, locul) 

Prezentul Acord de Parteneriat este încheiat între următorii membri: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Semnatarii acestei declarații, reprezentând societatea civilă, autoritățile administrației 

publice locale și mediul de afaceri, indicați mai sus, partajează misiuni similare și doresc să 

coopereze în domenii de preocupare reciprocă pentru a reconsolida eficacitatea eforturilor 

de dezvoltare și îmbunătăți calitatea vieții localnicilor prin implementarea abordării UE 

LEADER la nivel teritorial, cu facilitare inițială oferită de Programului SARD.  

Scopul acestui Acord rezidă în crearea unui cadru teritorial de cooperare între Părți în 

domeniile de interes comun în special în domeniul dezvoltării socio-economice al teritoriului 

rural delineat.  

Semnatarii declară că parteneriatul teritorial este constitui prin satisfacerea următoarelor 

criterii ale formalizării parteneriatului LEADER stipulate de Programul SARD.  

 

Semnatarii au convenit că zona locală LEADER constituită de Părți intersectează hotarele 

autorităților locale între următoarele unități teritorial-administrative: ….  

Denumirile autorităților publice locale cu localitățile corespunzătoare incluse în teritoriul lor 

administrativ. 

 

Scop  
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Scopul prezentului Acord de Parteneriat încheiat între societatea civilă, mediul de afaceri și 

autoritățile publice locale rezidă în oficializarea creării GAL (Grupul de Acțiune Locală) 

__________ (denumirea). 

Durata  

Prezentul Acord de Parteneriat este încheiat pentru o perioadă nedeterminată de timp. 

Obiectiv 

Obiectivul de bază al GAL _________ (denumirea) este de a contribui la dezvoltarea 

economică și socială locală în localitățile care fac parte din GAL __________ (denumirea) 

utilizând metodele și instrumentele disponibile sub egida programelor curente și celor pe 

viitor de suport pentru dezvoltare locală oferite de Programul SARD, Guvernul Republicii 

Moldova, UE și alți parteneri de dezvoltare. 

Misiune  

Misiunea GAL ______________ (denumirea) este de a utiliza toate mijloacele legale posibile 

pentru a atinge standarde înalte de trai pentru cetățenii care locuiesc pe teritoriul GAL, prin 

promovarea antreprenoriatului, sporirea vizibilității localităților în cadrul GAL, valorarea 

tradițiilor și obiceiurilor locale și a atractivității geografice, sporirea incluziunii sociale și 

implicării (va fi completat în continuare în fiecare caz specific). 

Funcție 

GAL __________________ (denumirea) își va promova misiunea prin dezvoltare 

participativă, aprobare și implementare a planului de dezvoltare rurală locală pentru 

teritoriul și societatea GAL, și va întreprinde acțiuni pentru implementarea acestuia, oferind 

oportunități egale tuturor membrilor societății locale de a lua parte și de a beneficia de 

acesta. 

Consiliul Parteneriatului  

În decurs a 60 de zile (altă perioadă) de la încheierea prezentului Acord de Parteneriat, 

membrii GAL ___________ (denumirea) vor conveni asupra primei sesiuni a Consiliului 

Parteneriatului. 

Consiliul Parteneriatului va deține următoarele funcții: 

a) Aprobarea regulamentelor detaliate ale GAL, Consiliului GAL, Consiliului de Selectare și 

Consiliului de Audit; 

b) Alegerea din rândul membrilor GAL pentru un mandat de 2 ani a membrilor în cadrul: 

a. Consiliului GAL  

b. Consiliului de Selectare  

c. Consiliului de Audit  

c) Selectarea din rândul membrilor GAL a unui organ responsabil pentru relațiile 

administrative și financiare ale GAL cu instituțiile de management și finanțare; 
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d) Aprobarea Planului de dezvoltare rurală locală, cotizației de membru și a strategiei de 

finanțare a GAL. 

 

Consiliul GAL  

Consiliul Grupului de Acțiune Locală (GAL) constă din 6-9 persoane, alese de și reprezentând 

trei sectoare diferite din care vin membrii GAL. Toate cele trei grupuri de actori ale 

membrilor GAL, societatea civilă, mediul de afaceri și reprezentanții municipalității aleg 2 

sau 3 membri ai Consiliului care reprezintă sectoarele lor în Consiliul GAL. Președintele 

Consiliului este unui din primari, care este ales de și reprezintă autoritățile locale relevante. 

Grupul reprezentanților aleși ai Autorităților Publice Locale relevante includ cel puțin un 

reprezentant al instituțiilor municipale locale.  

 

Consiliul de Selectare  

Consiliul de Selectare are cel puțin 50%+1 voturi reprezentate de societatea civilă și 

reprezentanții mediului de afaceri și restul – de autoritățile publice locale din GAL. 

Președintele GAL este membru al Consiliului de Selectare.   

Consiliul de Selectare este responsabil de selectarea propunerilor de proiect, care ar putea fi 

potențial finanțate din resursele publice disponibile pentru dezvoltarea rurală sau pentru 

alte scopuri conexe. 

După fiecare apel de propuneri, gestionat de organul responsabil, Consiliul de Selectare 

evaluează și selectează propunerile de proiect din partea partenerilor locali pentru 

implementarea scopului și obiectivelor planului de dezvoltare locală. Criteriile de selectare și 

evaluare sunt stabilite la etapa de publicare a apelurilor de propuneri. 

Membrii Consiliului de Selectare, care reprezintă părțile care au depus cererile de 

participare drept rezultat al apelurilor de propuneri nu participă în procesul de luare a 

deciziilor. Consiliul de Selectare poate decide asupra fiecărei cereri particulare doar dacă 

este întrunită cerința de cel puțin 50% de voturi exprimate să fie din partea societății civile și 

reprezentanților mediului de afaceri. 

Deciziile luate de Consiliul de Selectare sunt semnate de Președintele Consiliului de 

Selectare. Procesele verbale ale tuturor sesiunilor Consiliului de Selectare sunt luate și 

semnate de Președinte și de secretarul ședinței. 

 

Consiliul de Audit  

Activitățile GAL ____________ (denumirea) sunt monitorizate de Consiliul de Audit, compus 

din cel puțin 1/5 din membrii GAL, dar nu mai puțin de 3 și nu mai mult de 5 membri. 

Consiliul de Audit exercită control asupra modului în care organul responsabil și Consiliul de 

Selectare a utilizat resursele GAL.  
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Auditul asupra utilizării fondurilor are loc cel puțin o dată pe an, în conformitate cu regulile 

detaliate de procedură aprobate de Consiliul Parteneriatului. 

 

Organul responsabil    

Organul responsabil desemnat de Consiliul Parteneriatului pentru a gestiona relațiile 

administrative și financiare ale lui GAL cu autoritățile de management și financiare pentru 

un mandat de 3 ani, care este reînnoibil. 

Organul responsabil deține următoarele competențe de bază: 

a) asigură secretariatul Consiliului Parteneriatului, Consiliului de Selectare și Consiliului 

de Audit  

b) asigură evidența apelurilor pentru propuneri și rezultatelor de selectare  

c) promovează proiectele selectate pentru finanțare, inclusiv prezentarea către 

autoritatea de management și finanțare a justificărilor necesare cu privire la 

selectarea acestora  

d) menține legătura strânsă cu autoritățile de management și finanțare  

e) informează membrii GAL asupra altor cereri deschise din apte surse de finanțare  

f) primește cererile pentru noi membri ai GAL  

g) implică experți la solicitarea Consiliului Parteneriatului, Consiliului de Selectare sau 

Consiliului de Audit în decursul realizării obligațiilor lor respective  

h) realizează alte sarcini ce țin de promovarea agendei GAL, inclusiv implementarea 

planului de dezvoltare locală. 

 

Amendamente la Acordul de Parteneriat  

Orice amendamente pot fi aduse Acordului de Parteneriat drept anexă la prezentul acord, 

semnată de toți membrii Acordului de Parteneriat, inclusiv membrii GAL care au aderat la 

GAL la o etapă mai târzie. 

Nici-un amendament nu poate fi adus prezentului Acord de Parteneriat întru eliminarea 

principalului scop și obiectiv al creării GAL, cu privire la regula de luare a deciziei cu cel puțin 

50% reprezentare a societății civile și reprezentanți ai mediului de afaceri și cel mult 50% 

reprezentare a autorităților publice locale în organele de lucru ale GAL – Consiliul 

Parteneriatului și Consiliul de Selectare, precum și cerinței privind excluderea conflictului de 

interese în selectarea proiectelor de către Consiliul de Selectare. 

Termenii și condițiile angajamentului exprimat și relevat în prezenta Declarație sunt 

cunoscute și acceptate de toți partenerii. 

Locul și data semnării  

Din partea ….  1-2-3-4 

Numele 



 

Iulian Rusu, Marta Marczis 2017  31 
 

………… 

Semnătura   
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Anexa nr. 2 

 

Criteriile și procedura pentru constituirea parteneriatelor locale 

oficiale LEADER 

 
Acest material este pregătit pentru a informa potențialele GAL SARD de către Instructorii 

Comunitari cu privire la prima ședință de lucru care va fi organizată în martie 2017 
 

 

A. Lista criteriilor pentru oficializarea parteneriatului LEADER  

 

1. O municipalitate nu poate face parte din mai multe GAL-uri și teritoriul GAL trebuie să fie 

coeziv. 

2. Cel puțin trei municipalități pot constitui un GAL și numărul de locuitori cuprinși de 

municipalități trebuie să fie de minimum 10 000. 

3. Centrele urbane nu pot face parte din GAL, dar este recomandat ca GAL-urile să coopereze 

în aspectele strategice cu centrele urbane de pe teritoriul lor. 

4. Cota diverșilor actori într-un GAL: 33,3% organizații publice, 33,3% mediul de afaceri, 33,3% 

reprezentanți ai societății civile.  

5. Cota diverșilor actori în Consiliul de Selectare GAL: cel puțin 50% de membri + 1 persoană 

reprezentând mediul de afaceri și societatea civilă și  50% de membri - 1 persoană 

reprezentând administrația locală. 

6. Este important de identificat contextul comun cultural și/sau economic și/sau istoric și/sau 

de mediu, etc. care stă la baza parteneriatului teritorial constituit drept temelie a coeziunii 

teritoriale necesare. 

7. Este important de a oferi denumiri atractive GAL-urilor care să fie legate de identitatea lor 

specificată mai sus. 

8. Se recomandă de SARD de a nu schimba parteneriatele prestabilite, care au semnat 

scrisoare de parteneriat inițiată de SARD în decembrie 2016, but, dar va fi recunoscut de 

SARD ca o îmbunătățire pozitivă, dacă aceste opt parteneriate existente își vor extinde 

teritoriul cu implicarea altor municipalități. 
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Documentația prezentată de SARD GAL cu privire la parteneriatul oficializat trebuie să 

includă procesul verbal privind decizia oficială a fiecărui membru cu privire la interesul lor 

de a fi membru GAL. Ceea ce înseamnă că consiliile locale ale autorităților publice locale, 

adunarea generală a ONG-urilor locale, consiliile mediului de afaceri, etc., care sunt membri 

ai GAL-ului vizat trebuie să ia decizia oficială cu privire la interesul lor de a deveni membri 

GAL înainte  de termenul limită pentru prezentarea documentației parteneriatului. A se 

vedea mai multă informație despre termenii limită și documentele necesare mai jos.  

9. Membrii GAL pot fi organizații locale sau persoane fizice. ONG-urile naționale sau 

internaționale, care dispun de oficii teritoriale sau organizații membre în localitățile rurale 

nu pot fi membri a mai multor GAL-uri. 

 

B. Procedura de constituire a Parteneriatului GAL  

1. Trebuie să fie pregătită o scurtă prezentare a fiecărui membru al parteneriatului GAL 

oficializat  

2. Trebuie să fie prezentată copia documentelor juridice a fiecărui membru  

3. Procesele verbale ale organului decizional legal a fiecărei organizații – membru despre 

aderarea la un anumit parteneriat GAL și numele, funcția și datele de contact ale 

reprezentantului ales al membrului vizat, care va deține puterea de a vota în GAL.   

4. Teritoriile GAL vor fi delineate prin decizia Consiliilor Locale relevante. Consiliile Locale 

trebuie să ia decizia privind aderarea la GAL-ul vizat și primarii trebuie să semneze Acordul 

de Parteneriat GAL. Teritoriul acestor municipalități va fi teritoriul unui GAL, primarii 

autorităților publice locale date semnează Documentul de Parteneriat GAL în baza deciziei 

consiliilor locale vizate. Trebuie să fie prezentate procesele verbale privind deciziile 

relevante ale consiliilor locale.  

5. Pentru a se conforma cerințelor legii, autoritățile publice locale urmează să semneze un 

memorandul de cooperare, care să menționeze că formează un grup de APL-uri, care mai 

târziu vor face parte din GAL. În ordinea dată de idei, prevederile Legii cu privire la 

descentralizarea administrativă50, în special articolul 5 din lege permite cooperarea între 

autoritățile publice locale. Primarii vor trebui să promoveze o astfel de cooperare prin 

                                                           
50 Legea nr. 435 din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă, accesibilă în română la: 
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=321387&lang=1  

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=321387&lang=1
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intermediul consiliilor locale, care vor trebui să aprobe o decizie de desemnare a primarului 

cu funcția de reprezentare sub egida acordului de cooperare cu alte autorități publice locale. 

Într-un final, primarii vor alege unul din ei pentru a prezenta APL-urile în GAL. 

6. Persoanele fizice pot deveni membri prin semnarea unei scrisori de intenție și a 

Documentului de Parteneriat GAL. Trebuie să fie prezentată scrisoarea  de intenție semnată.   

7. Organizațiile ne-înregistrate fără personalitate juridică pot fi membri prin semnarea unei 

scrisori de intenție de către toți membrii organizației date ne-înregistrate (de ex. clubul 

tinerilor, clubul femeilor, clubul de sport, etc.), desemnând reprezentantul lor, care va 

deține dreptul de a vota în GAL, și semnează Documentul de Parteneriat GAL prin 

intermediul reprezentantului vizat. Procesul verbal al evenimentului de luare a deciziei și 

scrisoarea de intenție semnată trebuie să fie prezentate.  

8. Trebuie să fie prezentat Acordul de Parteneriat GAL pe termen lung semnat de toți membrii.  
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Anexa nr. 3 
 

Raportul privind ședințele consultative organizate cu privire la perspectivele de înregistrare a GAL  

Acest raport reprezintă cel de-al doilea rezultat livrabil în cadrul contractului individual semnat cu 

Programul UE SARD și prezintă principalele constatări și soluții propuse de actorii cheie privind 

înregistrarea GAL-urilor în Moldova. Scopul ședințelor consultative este cel de a informa actorii cheie 

privind inițiativa existentă de a promova GAL-urile în Moldova, inclusiv în contextul Acordului 

ENPARD, de a colecta opinii privind cele mai bune forme legale pentru GAL-uri și de a colecta 

comentarii privind soluțiile legislative propuse pentru a promova în continuare inițierea și activitatea 

GAL-urilor.  

Raportul prezintă lista ședințelor consultative, principalele subiecte discutate și preocupările 

ridicate, cât și concluziile și recomandările, inclusiv și acțiunile pe termen scurt și cele pe termen 

mediu care urmează să fie întreprinse în continuare pentru a promova activitatea GAL-urilor în 

Moldova. 

 

II. Date generale cu privire la ședințele consultative  

 

Pe parcursul perioadei 1 – 17 februarie, au fost organizate următoarele ședințe consultative, 

conform celor prezentate în tabelul de mai jos: 

Tabelul nr. 1: Prezentarea generală a interviurilor  

Nr. Data Instituția  Participanți  

1. 1 februarie 2017 Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare 
(MAIA) 

Marin Mortean, Șeful Departamentului 
Dezvoltare Rurală, Statistici Agricole și 
Marketing 

Panos Panaiotis, Expert UE în domeniul GAL, 
proiectul de asistență tehnică UE implementat 
de Agrotec SPA 

Roman Palanciuc, Ofițer de Proiect UE SARD 

Iulian Rusu, legal expert, EU SARD 

2. 7 februarie 2017 Programul UE SARD Márta Márczis, Expert GAL, UE SARD 

Anatolie Terzi, Manager de Proiect UE SARD 

Roman Palanciuc, Ofițeri de Proiect UE SARD 

Iulian Rusu, expert juridic, UE SARD 

3. 10 februarie 2017 Ministerul Dezvoltării 
Regionale și 
Construcțiilor (MDRC) 

Dorin Andros, Secretar de Stat, MDRC 

Roman Palanciuc, Ofițer de Proiect UE SARD 

Iulian Rusu, expert juridic, UE SARD 

4. 15 februarie 2017 Cancelaria de Stat  Victoria Cujbă, Șef Adjunct al Departamentului 
Reforma Administrației Publice Locale, 
Cancelaria de Stat  

Veaceslav Sîrbu, Șef al Departamentului 
Control Administrativ, Cancelaria de Stat  

Roman Palanciuc, Ofițer de Proiect UE SARD 

Iulian Rusu, expert juridic, UE SARD 
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5. 17 februarie 2017 Ministerul Justiției  Alexandrina Culcițchi, Șeful Departamentului 
organizațiilor necomerciale, Ministerul Justiției  

Veronica Ignat, Consultant în cadrul 
Departamentului organizațiilor necomerciale, 
Ministerul Justiției  

Roman Palanciuc, Ofițer de Proiect UE SARD 

Iulian Rusu, expert juridic, UE SARD 

6. 17 februarie 2017 Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare 
(MAIA) 

Marin Mortean, Șeful Departamentului 
Dezvoltare Rurală, Statistică Agricolă și 
Marketing 

Panos Panaiotis, Expert UE GAL, proiectul de 
asistență tehnică UE implementat de Agrotec 
SPA 

Roman Palanciuc, Ofițer de Proiect UE SARD 

Iulian Rusu, expert juridic, UE SARD 

 

Roman Palanciuc a facilitat ședințele cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, iar Iulian Rusu 

a organizat ședințele cu reprezentanții Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, 

Cancelariei de Stat și Ministerului Justiției. 

 

III. Procesele verbale ale ședințelor organizate  

 

1. Ședința din 1 februarie 2017 – Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare  

Ședința cu reprezentantul MAIA, Marin Mortean, cât și expertul UE în domeniul GAL, Panos 

Panaiotis, și-a propus drept scop să facă schimb de viziuni și să informeze cu privire la diversele 

opțiuni de înregistrare legală și funcționare a GAL-urilor. 

Iulian Rusu a prezentat soluțiile legale identificate în procesul de evaluare a practicilor diferitor state 

membre UE în ajustarea cadrelor lor legislative, cât și soluțiile temporare utilizate până la 

modificarea cuvenită a legilor. 

Toate cele cinci jurisdicții UE (România, Bulgaria, Polonia, Estonia, Lituania) au avut restricții privind 

participarea administrației publice locale ca fondatori/membri ai ONG-urilor.  

Până la modificarea legislației specifice privind statutul asociațiilor și competențele administrației 

publice locale, toate jurisdicțiile au utilizat soluția de încheiere a acordurilor de parteneriat, prin 

intermediul cărora membrii GAL-urilor au aprobat regulile de activitate, competențele pentru 

aprobarea planurilor de dezvoltare locală, listei proiectelor și a procedurii de votare și au abilitat 

unul din membrii GAL drept entitate responsabilă de relațiile financiare și administrare cu entitatea 

de management (de obicei Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale). 

Soluția pe termen mediu-lung a fost fie cea de modificare a legislației curente (de ex. România) sau 

cea de aprobare a legislației noi specifice activității GAL-urilor (de ex. Polonia). Oricare din soluțiile 

date implică în cazul Moldovei modificarea Legii cu privire la asociațiile obștești și Legii privind 

administrația publică locală sau aprobarea unei legi noi privind grupele de acțiune locală și ajustarea 

ulterioară a legii privind administrația publică locală cu privire la competențele consiliilor locale de a 

proba deciziile pentru a fonda/participa ca membri în GAL. 
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Roman Palanciuc a prezentat obiectivele generale ale Programului UE SARD, cât și obiectivele 

specifice pertinente implementării abordării LEADER în Găgăuzia și Taraclia. Roman Palanciuc a mai 

evidențiat și importanța unei soluții legislative la nivel național. 

Marin Mortean a prezentat viziunea și interesul MAIA cu privire la promovarea GAL-urilor, inclusiv în 

contextul implementării Acordului ENPARD. MAIA a fost abilitat cu competențe adiționale cu privire 

la promovarea politicii de dezvoltare rurală și este principalul omolog al UE în ceea ce privește 

implementarea Acordului ENPARD. Din august 2016, Departamentul de Statistică și Marketing din 

cadrul MAIA mai este responsabil și de dezvoltarea rurală. Dânsul a evidențiat și un șir de probleme 

specifice care ar putea surveni în procesul de implementare a abordării UE LEADER în Moldova: 

a) Implementatorii proiectului ar trebui să fie entități locale și nu filiale ale rețelelor naționale 

de ONG-uri sau companii, cum ar fi UNIAGROPROTECT, Asociația producătorilor și 

exportatorilor de fructe, strugur, vinuri etc. Acest fapt este crucial în asigurarea faptului ca 

fondurile alocate pentru dezvoltarea locală să rămână în comunități.  

b) Trebuie să existe un mecanism de revizuire a conformității care să evalueze conformitatea 

GAL-urilor cu cerințele elaborate de agenția implementatoare, adică MAIA. Revizuirea 

conformității ar trebui să se limiteze la evaluarea faptului dacă entitatea care dorește să 

acționeze drept GAL se conformează de fapt cerințelor stipulate pentru GAL-uri.  

Panos Panaiotis a menționat că suportul din partea proiectului UE include crearea unui mecanism 

național pentru implementarea abordării UE LEADER în Moldova. De asemenea, dânsul a mai 

menționat că sub egida legislației și practicii UE, ONG-urile și alte organizații care dispun de 

acoperire națională nu pot fi responsabile pentru mai multe GAL-uri. Această limitare va asigura ca 

actorii locali să fie implicați în crearea și gestionarea GAL-urilor, în locul organizațiilor cu rețele 

naționale, care dacă vor fi admise, ar putea să abuzeze de poziția lor dominantă și prelua 

managementului unui număr mare de GAL-uri și astfel să excludă actorii locali din participarea 

efectivă în dezvoltarea locală. Într-adevăr, această soluție face parte din conformarea cu 

Regulamentul UE 1303/2013 care solicită ca actorii locali să fie implicați și nu cei naționali. 

 

2. Ședința din 7 februarie 2017 – Programul UE SARD   

Ședința a fost organizată cu participarea lui Anatolie Terzi, Manager de Proiect, Roman Palanciuc, 

Ofițer de Proiect, Márta Márczis, expert SARD privind GAL-urile și Iulian Rusu, expert juridic. Scopul 

ședinței este cel de a actualiza cu privire la cele mai recente constatări privind practicile și discuțiile 

statelor membre UE purtate cu reprezentanții MAIA. 

Iulian Rusu a relevant concluziile din primul raport, care face o evaluare comparativă a cadrului legal 

a 5 state membre UE – România, Bulgaria, Estonia, Polonia și Lituania. Toate cele cinci jurisdicții au 

trecut printr-un proces de modificare pentru a ajusta înregistrarea GAL-urilor ca ONG-uri.51 Soluțiile 

au fost diverse de la o jurisdicție la alta, totuși toate jurisdicțiile au trecut printr-un proces de 

modificare legislativă pentru a permite înregistrarea GAL-urilor drept persoane juridice. Polonia a 

transpus Regulamentul UE 1698/2005, care este predecesorul Regulamentului curent UE 1303/2013, 

prin aprobarea unei legi separate, care permite înregistrarea GAL-urilor drept o formă specială de 

ONG-uri. Acțiuni curente sunt întreprinse de Ministerul Polonez al Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

                                                           
51 Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați Raportul Nr. 1 privind analiza legală comparativă a celor 
cinci jurisdicții UE  
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pentru reînregistrarea tuturor GAL-urilor drept forme speciale de ONG-uri, în locul statutului de ONG 

general. 

România, Estonia, Lituania și Bulgaria au aprobat amendamente la legislația existentă – Legea cu 

privire la asociații și Legea cu privire la administrația publică locală, în care este stipulată opțiunea de 

a fonda/fi membru a unui ONG pentru autoritățile publice și menționează în mod specific 

competențele APL-urilor de a constitui/participa ca membri în ONG-uri. Forma dată a ONG-urilor 

este tratată ca un parteneriat public-privat fără scop comercial (de obținere a profiturilor). 

Márta Márczis a subliniat că două activități trebuie să fie analizate simultan: 1) – opțiunea pe 

termen lung de a elabora amendamente la legislație/legislație nouă care să permită înregistrarea 

GAL-urilor ca asociații, și 2) – opțiunea pe termen scurt de a lucra asupra șablonului acordului de 

parteneriat în rândul membrilor GAL și astfel utilizează a doua opțiune disponibilă în cadrul 

articolului 34 din Regulamentul UE 1303/2013 – identificarea unui membru responsabil pentru 

fiecare GAL, care deține personalitate juridică și care este abilitat de ceilalți membri ai fiecărui GAL 

de a gestiona toate aspectele administrative și financiare cu autoritatea națională de management 

(adică Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare). 

Anatolie Terzi a menționat că accentul restului activității trebuie să fie pus pe elaborarea proiectului 

unui acord de parteneriat, care va include cerințele din legislația UE pentru GAL-uri cu privire la 

funcționarea acestora. Opțiunea pe termen lung a amendamentelor legislative/noii legislații de a 

cuprinde GAL-urile de asemenea trebuie să fie analizată într-un context mai vast cu participarea 

actorilor relevanți, în special a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. 

 

3. Ședința din 10 februarie 2017 – Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor 

Ședința a fost organizată cu participarea lui Dorin Andros, Secretarul de Stat al Ministerului 

Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Roman Palanciuc, Ofițerul Programului UE SARD și Iulian Rusu, 

expertul juridic. Scopul ședinței a fost cel de a informa MDRC cu privire la aspectele legale de 

înregistrare a GAL-urilor și pentru a face schimb de opinii cu privire la cele mai bune soluții pentru 

lansarea GAL-urilor drept mijloace pentru dezvoltarea locală. 

Dorin Andros a menționat că această inițiativă poate susține cu bine aceeași direcție asupra căreia 

lucrează și MDRC, astfel contribuind la o sinergie mai mare cu utilizarea fondurilor publice. Dânsul a 

mai menționat și importanța înțelegerii clare a ceea ce este dezvoltare regională și dezvoltare locală 

și cum aceste două politici publice pot fi implementate armonios pentru a asigura cheltuirea cost-

eficientă a fondurilor publice. Domnul a mai mulțumit pentru faptul că este informat despre 

inițiativele curente și a sugerat ca să se lucreze și asupra procedurii obișnuite de elaborare 

legislativă, dar să se consulte și deputații din Parlament privind viziunile lor, și deja de stabilit 

legătura la etapa dată pentru a asigura aprobarea fără piedici a legislației în Parlament fără careva 

interferențe serioase în textul propus al inițiativei legislative. 

Iulian Rusu a menționat despre importanța unui set clar de criterii care trebuie să fie stipulate în 

noua legislație pentru a cuprinde caracterul specific al GAL-urilor în comparație cu alte forme de 

organizații non-profit. Au fost prezentat pe scurt conceptul GAL-urilor și concluziile preliminare ale 

analizei legale comparative, realizate până la moment.  

Roman Palanciuc a oferit exemple de forme de cooperare locală, utilizând modelul GAL care asigură 

o abordare de jos în sus și generează oportunități, creștere economică, implicare civilă și 

transparență a procedurilor de selectare și celor de acordare a finanțelor. 
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4. Ședința din 15 februarie 2017 – Cancelaria de Stat  

Ședința a fost organizată cu participarea Victoriei Cujba, Șef Adjunct al Departamentului Reforma 

Administrației Publice Locale, lui Veaceslav Sirbu, Șeful Departamentului Control Administrativ, 

Roman Palanciuc, Ofițer de Program UE SARD și Iulian Rusu, expert juridic UE SARD. Scopul ședinței a 

fost cel de a informa Cancelaria de Stat în mai multe detalii despre conceptul GAL sub egida 

Programului UE LEADER, de a discuta concluziile preliminare cu privire la opțiunile legislative pentru  

a cuprinde funcționarea GAL-urilor, de a revizui cazul deciziei anulate a administrației publice locale 

de a fonda un grup de acțiune locală și de a evalua care următori pați pot fi luați pentru a asigura 

sinergia și acțiunea coordonată cu Cancelaria de Stat privind promovarea amendamentelor 

legislative pentru GAL-uri în Moldova. 

Victoria Cujba a relevat importanța de a fi contactați la această etapă timpurie și a subliniat 

angajamentul de a desemna o persoană din Cancelaria de Stat care va participa la toate ședințele 

Consiliului de Coordonare al SARD UE pe viitor. Dânsa de asemenea a mai clarificat că Cancelaria de 

Stat va fi rugată să vină cu o opinie argumentată privind orice proiect legislativ care implică 

participarea APL-urilor. Dânsa a încurajat proiectul să purceadă cu amendamentele legislative pentru 

a asigura posibilitatea de a avânta dezvoltarea locală și de a asigura capacități mai mari de absorbție 

a asistenței externe pentru comunitățile locale. 

Veaceslav Sirbu a menționat în mai multe detalii pașii care au urmat după înregistrarea grupului de 

acțiune locală, care au fost contestați de oficiul regional al Cancelariei de Stat. Dânsul a subliniat 

faptul că grupul a fost creat ca Uniune a persoanelor juridice, care este reglementat în termeni 

generali de articolul 104 din Codul Civil. Dl. Sirbu a explicat că cadrul legislativ curent nu este 

îndeajuns de precis pentru a stabili opțiuni permisive clare pentru APL-uri, deoarece sunt câteva 

tipuri de forme juridice de entități non-profit, care pot fi înregistrate sub egida legislației curente, 

fiind mai puțin clar căror elemente trebuie să se conformeze uniunea persoanelor juridice pentru a 

putea fi înregistrată. 

Iulian Rusu a menționat trăsăturile cheie ale GAL-urilor, inclusiv și faptul că acestea trebuie să fie 

reprezentate de trei părți: autoritățile publice locale, sectorul privat și societatea civilă, care poate fi 

reprezentată atât de ONG-uri cât și de activiști civici din regiune; acestea trebuie să dispună de un 

proces clar de luare a deciziilor stipulat în statutele lor, care să implice un proces transparent, 

obiectiv și bazat pe merit de selectare a proiectului fără conflicte de interese; cel puțin 50%+1 voturi 

în GAL trebuie să vină mereu din partea membrilor non-publici; și GAL să aprobe planurile de 

dezvoltare locală și să supravegheze implementarea proiectelor selectate. 

La moment, doar contractul de societate civilă, care este reglementat de articolele 1339-1354 ale 

Codului Civil, este îndeajuns de flexibil pentru a cuprinde cerințele stipulate de legislația UE cu privire 

la GAL-uri. Utilizarea uniunii persoanelor juridice este de asemenea limitată, deoarece nu permite 

participarea persoanelor fizice și a fost elaborată pentru a cuprinde uniunile profesioniste de 

persoane juridice, care în practică au o altă semnificație decât crearea GAL-urilor. Această aplicare 

practică a formei uniunii de persoane juridice de aceeași formă și care urmăresc scopuri similare 

poate duce la anularea fondării unor astfel de uniuni, dacă diverse forme de persoane juridice cu 

scopuri diferite le-au creat inițial. Anume acest fapt s-a întâmplat cu privire la decizia comunității 

locale din raionul Strășeni când instanța locală a casat decizia comunității locale. 

Roman Palanciuc a subliniat importanța existenței GAL-urilor deoarece sun un mijloc temeinic 

pentru promovarea dezvoltării locale și ți-au dovedit eficiența timp de peste 25 de ani în UE. Dânsul 

a mai menționat și despre importanța Cancelariei de Stat drept actor în conducerea proceselor în 
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cadrul Programului UE SARD și a salutat o participare mai activă a Cancelariei de Stat pe parcursul 

ședințelor Comitetului de Conducere. 

5. Ședința din 17 februarie 2017 – Ministerul Justiției  

Ședința a fost organizată cu participarea D-nei Alexandrina Culcitchi, Șeful Departamentului 

Organizațiilor Necomerciale din cadrul Ministerului Justiției, D-nei Veronica Ignat, Consultant din 

cadrul Departamentului, D-lui Roman Palanciuc, Ofițer de Program UE SARD și Iulian Rusu, expert 

juridic UE SARD. Scopul ședinței a fost cel de a discuta în detaliu opțiunile disponibile pentru 

înregistrarea GAL-urilor și pentru a face schimb de opinii, cât și pentru a menționa experiența 

Ministerului Justiției privind înregistrarea persoanelor juridice necomerciale s. 

Iulian Rusu a oferit o scurtă trecere în revistă a condițiilor cu care trebuie să se conformeze GAL-urile 

conform Regulamentului UE 1303/2013 și concluziile preliminare disponibile până la moment în 

contextul evaluării legale comparative a cinci jurisdicții UE.  

Roman Palanciuc a oferit o scrută trecere în revistă a Programului UE SARD și obiectivelor acestuia, 

cât și a opțiunilor practice pentru implementarea acestora cu privire la crearea GAL-urilor. 

Alexandrina Culcitchi a subliniat următoarele linii directoare cu privire la înregistrarea GAL-urilor: 

a) Uniunea persoanelor juridice este înregistrată de Ministerul Justiției drept aplicare analogiei 

legii, deoarece nu sunt prevederi specifice pentru Ministerul Justiției pentru înregistrarea 

acestora  

b) Cazul GAL Strășeni s-a bazat pe argumentarea insistentă din partea solicitantului de a fi 

înregistrat în mod similar cum a fost înregistrat anterior CALM (Congresul Autorităților 

Locale din Moldova). Dânsa este de acord că forma dată este anevoioasă și nu poate fi 

aplicată GAL-urilor  

c) Există un nou proiect de lege privind organizațiile necomerciale, pe care dânsa l-a partajat 

mai târziu cu expertul juridic, care de asemenea conține restricția pentru APL de a fonda/fi 

membru al ONG.   

d) Cea mai bună soluție, care va implica mai mult efort, este elaborarea unui nou act legislativ, 

care să abordeze în mod specific GAL-urile, care ar putea fi înregistrate de Ministerul 

Justiției, dar necesită avizare adițională la o etapă mai târzie din partea Ministerului 

Agriculturii dacă sunt considerați a fi solicitanți potențiali ai fondurilor de dezvoltare locală 

disponibile și gestionate de MAIA. 

e) O altă soluție ar fi cea de a modifica legislația curentă și pe viitor cu privire la asociații, dar 

aceasta ar putea fi dificilă de a fi implementată mai târziu, deoarece sunt diferențe mari în 

ceea ce privește ONG-urile generale și forma specifică de activitate a GAL. Amendamentele 

ar putea să nu soluționeze problemele care ar putea surveni la o etapă mai târzie: adică dacă 

GAL este supus procedurilor administrative sau este supus regulilor de procedură generală, 

cine va verifica dacă GAL este într-adevăr un GAL conform Regulamentului UE, care trebuie 

să fie transpus undeva în legislația națională, cine va verifica dacă acestea respectă cerințele 

privind luarea deciziilor după ce sunt înregistrate pentru a asigura ca fondurile publice să fie 

gestionate conform celor stipulate în Regulamentul UE, etc. 

 

6. Ședința din 17 februarie 2017 – Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare  

Ședința a fost organizată cu participarea lui Marin Mortean, Șeful Departamentului Dezvoltare 

Rurală, Statistici Agricole și Marketing, Panos Panaiotis, Expert UE privind GAL, Roman Palanciuc, 
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Ofițer de Program UE SARD și Iulian Rusu, expert juridic UE SARD. Scopul ședinței a fost cel de a 

partaja constatările și pozițiile actorilor principali – Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, 

Ministerul Justiției și Cancelaria de Stat privind modul de asigurare a înregistrării GAL. 

Marin Mortean a întrebat despre posibilitatea de a înregistra GAL-urile fără participarea APL. Dânsul 

a menționat și despre importanța de a coordona eforturile cu CALM și de a-i convinge despre 

importanța măsurii date. De asemenea a menționat despre necesitatea de a clarifica nivelul de 

participare al rețelelor naționale ale asociațiilor profesionale în implementarea abordării UE LEADER 

în Moldova prin Acordul ENPARD. 

Roman Palanciuc a clarificat că scopul GAL-urilor este cel de a implica toate cele trei forme de 

membri ai asociației și dacă APL nu sunt implicate, atunci nu este un GAL adevărat, deși am putea 

numi asociațiile în modul dat. Dânsul de asemenea a mai explicat despre soluția actului legislativ 

separat care va oferi o temelie mai stabilă pentru GAL-uri pe viitor, decât elaborarea unor 

amendamente pentru diferite acte legislative și drept consecință va fi un set incomplet de 

reglementări cu implicațiile pentru eficacitatea GAL-urilor atunci când va începe managementul 

fondurilor publice. 

Panos Panaiotis a confirmat importanța participării APL-urilor în formarea GAL-urilor.  

Iulian Rusu a subliniat importanța unor reguli sigure și cuprinzătoare pentru a asigura ca 

implementarea proiectelor nu va genera pierderi potențiale de fonduri publice alocate pentru 

implementarea proiectelor GAL, inclusiv o diligență separată pentru membrii responsabili ai GAL, 

dacă se ia în considerație soluția pe termen scurt a acordului de parteneriat. De asemenea, 

elaborarea acordului de parteneriat trebuie să fie combinată cu decizii adiționale care trebuie să fie 

luate de APL și alți membri ai fiecărui GAL conform celor stipulate în statutele lor interne (decizia din 

partea directorului executiv, consiliul de directori, etc. pentru întreprinderi, deciziile ONG-urilor din 

organul competent – director executiv, adunarea generală, etc., cereri personale din partea 

persoanelor fizice pentru a deveni membri ai GAL, procesul verbal al adunării de constituire a GAL și 

altă documentație pertinentă. Forma juridică a acordului de parteneriat ar putea fi contractul de 

societate civilă, care este îndeajuns de permisiv și permite atât persoanelor fizice și juridice de a 

participa, inclusiv pentru APL-urile fără înregistrare ca persoană juridică separată. 

 

IV. Concluzii  

Ședințele consultative organizate în perioada 1-17 februarie au permis formularea următoarelor 

concluzii: 

1. Cadrul legislativ curent nu permite înregistrarea oficială a GAL-urilor cu particularitățile 

stipulate de Regulamentul UE 1303/2013;  

2. Activitatea GAL-urilor poate fi asigurată prin utilizarea unei soluții intermediare – selectarea 

unui organ responsabil cu personalitate juridică din rândul membrilor fiecărui GAL, care va 

gestiona toate aspectele financiare și administrative cu autoritatea de management (adică 

MAIA). Toate regulile de funcționare a GAL-urilor trebuie să fie stipulate în Acordul de 

Parteneriat semnat de toate părțile. Acest acord trebuie să transpună cerințele pentru GAL 

din cadrul Regulamentului UE 1303/2013, inclusiv regulile de procedură pentru selectarea 

proiectului, aprobarea planurilor de dezvoltare locală, cerințele cu privire la votare (cvorum, 

distribuția drepturilor de vot, votul secret, etc.), exprimarea voturilor de partenerii publici și 

cei privați; 



 

Iulian Rusu, Marta Marczis 2017  42 
 

3. Două procese paralele trebuie să fie inițiate pentru a promova activitatea GAL-urilor la nivel 

național: a) avansarea soluției pe termen lung pentru elaborarea legislației noi și/sau 

amendamentelor la legislația curentă pentru a permite înregistrarea GAL-urilor și conferirea 

personalității juridice, și b) elaborarea acordurilor de parteneriat care să cadă sub incidența 

noțiunii de contract de societate civilă reglementat de Codul Civil, cu includerea prevederilor 

specifice conform celor menționate mai sus; 

4. Ședințele consultative au consolidat avansarea GAL-urilor, deoarece MAIA, Cancelaria de 

Stat, MJ, MDRC cu toții au căzut de acord asupra faptului că acest instrument UE axat pe 

dezvoltarea locală trebuie să fie promovat în continuare. Echipa a primit asigurări privind 

continuarea susținerii întru promovarea GAL-urilor, inclusiv la etapele relevante ale 

procesului de elaborare legislativă. 

 

V. Recomandări  

După organizarea ședințelor consultative, pot fi oferite următoarele recomandări privind următorii 

pași: 

1. Inițierea revizuirii/elaborării legislației pentru a permite înregistrarea GAL-urilor. Această 

inițiativă a fost deja preluată de MAIA. Programul UE SARD, alte proiecte și programe 

relevante de suport din partea donatorilor ar putea întreprinde pași ulteriori pentru a 

susține MAIA în definitivarea pachetului legislativ. 

Forma actuală a inițiativei legislative necesită a fi dezvoltată în continuare. Pozițiile părților 

consultate sunt diferite. Acest subiect specific necesită discuții adiționale cu reprezentanții MAIA 

într-un format mai vast.  

Ministerul Justiției sugerează elaborarea unei legi specifice cu privire la grupurile de acțiune locală, 

care să prevadă și procedura de înregistrare oficială la Ministerul Justiție, dar va deține și o listă 

comprehensivă de cerințe pentru GAL-uri și activitățile lor ulterioare, inclusiv gestionarea fondurilor 

pentru proiecte de dezvoltare locală. GAL-urile și dezvoltarea locală vor avea un act legislativ 

separat, care va asigura poziția mai solidă a politicii de dezvoltare locală în general în grupul de 

politici publice responsabile pentru dezvoltarea locală durabilă (dezvoltarea regională, cooperarea 

transfrontalieră, etc.).  

În esență, MAIA are două opțiuni de urmat: 

c. de a purcede cu soluția amendamentelor legislative, care implică schimbări 

direcționate aduse următoarelor legi specifice: 

i. Legea privind asociațiile obștești 

ii. Legea privind administrația publică locală 

 

d. de a elabora o lege nouă cu privire la grupurile de acțiune locală și de a aduce 

modificări direcționate în: 

i. Legea privind administrația publică locală  

Aprobarea amendamentelor la legislația curentă, care vor necesita ajustarea cerințelor pentru GAL-

uri după cum sunt acestea prevăzute în Regulamentul UE 1303/2013 în Legea cu privire la asociațiile 

obștești și abilitarea specifică a consiliilor locale de a aproba fondarea /participarea în GAL-uri prin 

amendamente aduse Legii privind administrația publică locală este un pic mai rapidă din perspectiva 

inițiativei legislative decât elaborarea unei legi noi privind grupurile de acțiune locală. Noile acte 
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legislative necesită un proces vast de consultare, inclusiv cu actorii din administrația publică centrală 

(ministere, agenții, Cancelaria de Stat, etc.).  

Totuși, aceste amendamente ar putea să nu fie tot atât de eficiente ca o lege nouă, deoarece omit 

unele aspecte importante pentru implementarea efectivă a LEADER UE în Moldova utilizând 

oportunitățile existente de finanțare din ENPARD, cât și altă finanțare disponibilă sau care ar putea fi 

potențial disponibilă.  

Deși efortul depus pentru a elabora un nou act legislativ și a aduce amendamentele necesare 

legislației curente ar putea fi o sarcină mai ambițioasă, rezultatele scontate dintr-o astfel de 

activitate sunt mult mai solide, deoarece procesul de elaborare legislativă va genera în mod 

inevitabil o calitate mai înaltă. Această opțiune depinde de disponibilitatea de fonduri, timp și 

deschidere din partea principalelor instituții – partener de a urma un astfel de scenariu. 

 

2. MAIA trebuie să avanseze elaborarea pachetului comprehensiv de acte legislative și 

normative pentru a permite: 

a. Înregistrarea GAL-urilor  

b. Procedura de autorizare post-înregistrare pentru GAL-uri  

c. Funcționarea mecanismelor de suport financiar pentru GAL-uri  

d. Monitorizarea proiectelor implementate  

e. Procedura de abordare a plângerilor privind selectarea proiectelor specifice  

f. Procedura de debursare și recuperare a fondurilor (dacă nu sunt utilizate în 

conformitate cu proiectul convent), ținând cont de regulile privind ajutorul de stat 

conform celor stipulate în Legea privind ajutorul de stat și Regulamentele aprobate 

de Consiliul de Concurență  

 

3. Programul UE SARD trebuie să analizeze posibilitatea: 

a. oferirii de suport pentru MAIA întru elaborarea amendamentelor legislative / noului act 

legislativ 

b. elaborării șablonului acordului de parteneriat pentru părțile GAL până la aprobarea 

amendamentelor legislative/noului act legislativ  

   

c. Prioritățile pe termen scurt și mediu întru avansarea promovării GAL-urilor  

Sunt propuse următoarele priorități pe termen scurt (până-n iunie-iulie 2017): 

a. Elaborarea proiectului acordului de parteneriat și a documentației de suport pentru a 

iniția GAL-urile, utilizând contractul de societate civilă 

b. Inițierea amendamentelor legislative la legislația pertinentă pentru a permite 

înregistrarea GAL-urilor  

c. Inițierea elaborării unei noi legi cu privire la grupurile de acțiune locală, drept parte din 

angajamentele Moldovei asumate în fața UE în contextul Acordului ENPARD  

d. Elaborarea proiectului Regulamentelor de către MAIA privind selectarea, 

implementarea, monitorizarea și procesarea plângerilor pentru GAL-urile și proiectele 

implementate de partenerii locali  

Sunt propuse următoarele prioritățile pe termen mediu (până-n decembrie 2017): 
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a. Elaborarea noii legi cu privire la grupurile de acțiune locală / amendamentelor la cadrul 

legislativ curent pentru a permite înregistrarea GAL-urilor drept persoane juridice 

separate și aprobarea acestora de către Guvern și Parlament  

b. Ajustarea Regulamentelor aprobate de MAIA pentru a se conforma cu noile acte 

legislative aprobate.  


