LEGE
pentru modificarea unor acte legislative

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. – La articolul 14 din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică
locală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 32–35, art. 116), cu
modificările ulterioare, alineatul (2) se completează cu litera i2) cu următorul
cuprins:
„i2) decide, în condițiile legii, cu scopul dezvoltării locale, înființarea
organizațiilor necomerciale care sunt create în bază de parteneriat teritorial, stabilit
la nivel local între sectorul public, civic și antreprenorial, cu statut de persoană
juridică, nonprofit, denumite grupuri de acțiune locală, precum și poate stabili suport
financiar în cazul cheltuielilor bugetare;”.
Art. II. – Legea nr. 276 /2016 cu privire la principiile de subvenționare în
dezvoltarea agriculturii și mediului rural (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2017, nr. 67–71, art. 93), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 3:
după partea introductivă se introduce o noțiune nouă cu următorul cuprins:
„abordare LEADER – metodă de dezvoltare a comunităților din zonele rurale,
care implică actorii locali în elaborarea și implementarea strategiilor de dezvoltare
locală și care funcționează în baza următoarelor principii: abordare teritorială,
parteneriate locale, abordare „de jos în sus”, acțiuni integrate și multisectoriale,
inovație, colaborare în rețea și cooperare;”
după noțiunea „grant” se introduce o noțiune nouă cu următorul cuprins:
„grup de acțiune locală (în continuare – GAL) – organizație necomercială care
este creată în bază de parteneriat teritorial, stabilit la nivel local între sectorul public,
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civic și antreprenorial, cu statut de persoană juridică, nonprofit, în scopul elaborării
și implementării strategiilor de dezvoltare locală în cadrul abordării LEADER, și în
care niciunul dintre cele trei sectoare nu poate avea mai mult de 49% din drepturile
de vot la nivelul decizional;”
după noțiunea „producţie agroalimentară ecologică” se introduce o noțiune
nouă cu următorul cuprins:
„Program LEADER – program de stat, administrat de Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și Mediului, în cadrul căruia GAL-urile pot solicita finanțare,
în baza unui plan operațional și a unui buget corespunzător, din partea Fondului
național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural. Acesta conține două
componente:
– sprijin pentru funcționarea GAL-urilor;
– susținerea implementării strategiilor de dezvoltare locală;”
după noțiunea „solicitant” se introduce o noțiune nouă cu următorul cuprins:
„strategie de dezvoltare locală – plan local de dezvoltare, elaborat și
implementat de un GAL pe baza principiilor abordării LEADER, care contribuie la
atingerea obiectivelor stabilite la nivel local și a celor prevăzute în Strategia
națională de dezvoltare agricolă și rurală;”.
2. La articolul 17, prioritatea III se completează cu litera f) cu următorul
cuprins:
„f) dezvoltarea locală prin implementarea Programului LEADER:
– sprijin pentru funcționarea GAL-urilor;
– susținerea implementării strategiilor de dezvoltare locală .”
3. La articolul 20 alineatul (3) enunțul al doilea, textul „prioritatea III lit. c)
și d)” se substituie cu textul „prioritatea III lit. c), d) și f)”.
4. La articolul 23:
alineatul (7) se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
„d) dezvoltarea locală prin implementarea Programului LEADER:
– sprijin pentru funcționarea GAL-urilor;
– susținerea implementării strategiilor de dezvoltare locală.”
la alineatul (10), textul „alin. (7) lit. a)–c)” se substituie cu textul „alin. (7)
lit. a)–d)”;
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alineatul (11):
în partea introductivă, textul „alin. (7) lit. a)–c)” se substituie cu textul „alin.
(7) lit. a)–d)”;
alineatul se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
„d) până la 5% – pentru dezvoltarea locală prin implementarea Programului
LEADER.”
la alineatul (12), textul „alin. (7) lit. a)–c)” se substituie cu textul „alin. (7)
lit. a)–d)”.
5. La articolul 24 litera f), textul „art.17, prioritatea III,
substituie cu textul „art.17, prioritatea III lit. c)–f)”.

lit. c)–e)” se

Art. III. – Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, va aduce actele sale normative în
concordanță cu prezenta lege.
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