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Prefață 

 

 Acest document reprezintă o analiză a implementării Strategiei de Dezvoltare Locală GAL Ținutul 

Zimbrilor pentru perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanțare și data de 01 octombrie 

2018.  Evaluarea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală este o cerință obligatorie conform 

articolului 33 din Regulamentul European nr. 1303/2013 și a prevederilor PNDR. Această evaluare s-a 

realizat respectând prevederile Ghidului operațional privind evaluarea implementării Strategiei de 

Dezvoltare Locală. Personalul GAL implicat în acest proces de evaluare a beneficiat de instruire privind 

modalitate de realizare a evaluării în cele două module de informare desfășurate pe parcursul anului 2018, 

organizate în cadrul proiectului „Dezvoltarea capacității de evaluare și monitorizare a personalului 

instituțiilor implicate în implementarea PNDR 2014-2020”.  

 Evaluarea Strategiei de Dezvoltare Locală GAL Ținutul Zimbrilor s-a desfășurat în scopul realizării 

unei analize aprofundate, cu caracter socio-economic, menită să identifice, cuantifice și să demonstreze 

prin dovezi ceea ce s-a realizat, rezultatele obținute și schimbările generate, explicând principalele 

mecanisme care au stat la baza acestor rezultate. Evaluarea urmărește modalitatea de operare a strategiei 

și efectele și rezultatele pe care le generează, așadar aceasta va contribui la îmbunătățirea SDL și va fi 

folosită ca bază pentru eventualele actualizări ale acesteia pe parcursul implementării sale, scopul 

evaluării fiind de a detecta aspectele cheie care trebuie și pot fi schimbate pentru creșterea relevanței, 

eficacității și a impactului strategiei. Această evaluare s-a desfășurat conform Planului de evaluare aprobat 

de către membrii Comitetului Director, prin Hotărârea nr. 19/04.12.2018. 

 Realizarea  evaluării Strategiei de Dezvoltare Locală GAL Ținutul Zimbrilor ș-a desfășurat conform 

calendarului de evaluare, și anume  pe perioada cuprinsă între 12.11.2018 și 25.01.2019, iar rezultatele 

acesteia reflectă progresul implementării SDL la data de 01.10.2018. Diseminarea rezultatelor evaluării se 

va realiza până la data de 31.01.2019, inclusiv. Evaluarea acestui raport va fi realizată de către membrii 

echipei tehnice GAL și membrii Comitetului Director pe parcursul lunii februarie 2019 și va fi făcută prin 

completarea unei grile de evaluare. 

 Echipa de evaluatori implicată în realizarea  evaluării a fost constituită din echipa tehnică a GAL 

Ținutul Zimbrilor, principalii evaluatori fiind doamna manager Coșofreț Elena și doamna expert 

implementare proiect Moruzi Lavinia Mădălina Ioana.  

 În cadrul procesului de evaluare au fost implicați, în diferite moduri, membrii Comitetului Director, 

liderii locali, beneficiarii de proiecte, participanți din teritoriu, precum și restul echipei tehnice a GAL. 
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Capitolul 1 

REZUMAT 
 Evaluarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală Ținutul Zimbrilor s-a 

realizat în scopul îndeplinirii cerinței impuse de Regulamentul European nr. 1303/2013 și a prevederilor 

PNDR. Conform notei de informare nr. 21665/30.10.2018 emisă de Direcția Generală  Dezvoltare Rurală -

Autoritatea de Management pentru PNDR, perioada analizată a fost cuprinsă între 22.12.2016 și 

01.10.2018, la data de 22.12.2016 fiind semnat contractul de finanțare subsecvent nr. 1. 

 În scopul pregătirii evaluării a fost întocmit  Planul de evaluare. Acesta a fost aprobat de către 

Comitetul Director conform Hotărârii nr.19/04.12.2018.  

 Evaluarea Strategiei de Dezvoltare  Locală a GAL Ținutul Zimbrilor s-a desfășurat în intervalul 

cuprins între 12.11.2018 și 25.01.2018, urmând ca rezultatele să fie diseminate până pe data de 

31.01.2019, inclusiv. Evaluarea  s-a realizat în patru etape, cu durată determinată, astfel: 

Etapa nr. 1-12.11.2018-16.11.2018 

 Planificarea evaluării și selectarea evaluatorului 

Etapa nr. 2-19.11.2018-07.12.2018 

 Elaborarea metodologiei de evaluare detaliate 

Etapa nr. 3-10.12.2018-18.01.2019 

 Derularea activității propriu-zise 

Etapa nr. 4-21.01.2019-25.01.2019 

 Întocmirea raportului de evaluare 

Etapa nr. 5-28.01.2019-31.01.2019 

 Comunicarea rezultatelor evaluării 

 Evaluarea SDL GAL Ținutul Zimbrilor a fost realizată de către doamna manager Coșofreț Elena și 

doamna expert implementare proiect Moruzi Lavinia Mădălina Ioana și s-a axat pe temele propuse în  

Ghidul operațional privind evaluarea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală. Așadar temele 

abordate privind evaluarea implementării SDL GAL Ținutul Zimbrilor au fost:  

1. Logica de intervenție a strategiei 

2. Eficacitatea și eficiența operațiunilor și contribuția lor la obținerea rezultatelor și a impactului 

prevăzute de strategie 

3. Contribuția SDL la aria de intervenție 6B 

4. Mecanismul de implementare al strategiei 

5. Aplicarea metodei LEADER 

6. Valoarea adăugată a metodei LEADER 

7. Factorii de succes și de insucces.  

 În vederea realizării evaluării Strategiei de Dezvoltare Locală GAL Ținutul Zimbrilor și pornind de 

la Logica de intervenție a acesteia, au fost propuse 11 întrebări de evaluare, incluzând întrebările comune 

pentru evaluarea implementării SDL de către Grupurile de Acțiune Locală, și care abordează tematica 

enumerată anterior. A fost întocmit un material informativ în care intervievații și participanții la sondaj au 

putut regăsi toate informațiile relevante despre activitatea Grupului de Acțiune Locală Ținutul Zimbrilor 

pentru perioada supusă evaluării. Acest material a fost realizat  în scopul facilitării participării la interviu 

și completării chestionarului și a fost distribuit participanților anterior desfășurării interviului, respectiv a 
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sondajului de opinie. Difuzarea materialului informativ a fost realizată de membrii echipei tehnice GAL 

Ținutul Zimbrilor. Au fost analizate proiectele depuse în apelurile de selecție 1,2 și 3. Chestionarul a fost 

completat de către 55 de participanți din teritoriu, câte 5 din fiecare UAT și au provenit din domenii de 

interes diferite-agricol, non agricol, administrație publică. Interviul a fost structurat în funcție de categoria 

de intervievați, rezultând trei tipuri de interviu: adresat liderilor locali, beneficiarilor de proiecte și 

membrilor Comitetului Director.  

 Pentru fiecare întrebare de evaluare au fost definite criterii de evaluare, indicatori de realizare, 

au fost selectate metode de evaluare și surse de date. Pentru 10 întrebări de evaluare am folosit 

triangularea surselor de date și triangularea metodelor și tehnicilor de evaluare utilizate. Așadar evaluarea 

Strategiei de Dezvoltare Locală GAL Ținutul Zimbrilor pentru perioada 22.12.2016-01.10.2018 a fost 

realizată cu ajutorul următoarelor întrebări: 

Întrebarea de evaluare nr. 1  

 În ce măsură logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală este încă relevantă față de 

nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului? 

Criterii de evaluare: 

 Nevoile de la momentul elaborării SDL până în prezent au rămas la fel, s-au modificat 

 Măsurile din cadrul SDL au fost revizuite, în caz de necesitate, pentru a ține cont de dinamica 

acestor nevoi 

Indicatori de realizare: 

 Numărul de nevoi/măsuri revizuite 

 Numărul de solicitări pentru alte tipuri de finanțări 

 Realocări bugetare între măsuri 

Metode de evaluare folosite: 

 Analiza documentelor 

 Interviu 

 Sondaj de opinie 

Surse de date: 

 Documente interne GAL 

 Liderii locali 

 Participanții din teritoriul GAL 

Rezultate, concluzii și recomandări în urma evaluării efectuate: 

 Prin metoda analizei documentelor a fost evidențiat faptul că logica de intervenție a strategiei de 

dezvoltare locală este încă relevantă pentru nevoile din teritoriu, însă în perioada supusă evaluării au fost 

realocări bugetare între măsuri în valoare de 267.879,92 euro, iar două dintre măsuri au fost modificate 

pentru a ține cont de dinamica acestora, în cauză fiind M 2.2 și M 4.4. Această argumentare se bazează 

pe faptul că toate măsurile propuse inițial vor fi lansate, încă există interes pentru depunere proiecte 

pentru măsurile lansate cu alocarea financiară epuizată și pentru cele care se vor lansa. Realocarea 

bugetară între măsură s-a realizat luând în considerare solicitarea mare de cereri de proiecte pentru M 

4.4 și noii indicatori de monitorizare aferenți M 2.2.  

 Cea de a doua metodă de analiză, interviul, s-a adresat celor 11 liderilor locali, câte unul pentru 

fiecare UAT componentă, deoarece aceștia cunosc realitatea din teritoriu și reprezintă puntea de legătură 

dintre membrii echipei tehnice GAL și potențialii beneficiari din teritoriu. În urma desfășurării interviului, 
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s-a demonstrat faptul că, pentru perioada evaluată, logica de intervenție este încă relevantă față de 

nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului. 

 Metoda de evaluare sondajul de opinie s-a concentrat pe completarea unui chestionar de către 

participanții selectați de către liderii locali în fiecare UAT. În urma primirii și centralizării datelor din cele 

55 de chestionare, câte 5 chestionare pentru fiecare UAT componentă GAL, a reieșit faptul că logica de 

intervenție a strategiei de dezvoltare locală este încă relevantă față de nevoile socio-economice și 

potențialul de dezvoltare ale teritoriului. 

 Prin toate cele 3 metode s-a demonstrat faptul că strategia de dezvoltare este încă relevantă față 

de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului.  

 

Întrebarea de evaluare nr. 2 

 Cât de coerentă este logica de intervenție care stă la baza strategiei de dezvoltare locală? 

Criterii de evaluare: 

 Sunt activitățile(măsuri, proceduri, activități de sprijin) prevăzute în cadrul SDL și resursele  

alocate acestora  suficiente pentru a genera realizările și rezultatele așteptate(indicatorii 

prevăzuți în strategie)? 

 Sunt definiți indicatori de realizare adecvați pentru a oferi o imagine clară asupra realizărilor 

obținute(specifici, măsurabili, fezabili, relevanți și suficienți)? 

 Sunt rezultatele așteptate clar definite? 

Indicatori de realizare: 

 Număr de indicatori atinși în sesiunile lansate 

 Dificultatea atingerii și menținerii indicatorilor de către beneficiari 

 Numărul de indicatori transferați între măsuri 

Metode de evaluare folosite: 

 Analiza documentelor  

 Interviul  

 Sondaj de opinie 

Surse de date: 

 Documente interne GAL 

 Beneficiarii de proiecte 

 Participanți din teritoriul GAL 

Rezultate, concluzii și recomandări în urma evaluării efectuate: 

 Prin metoda analizei documentelor s-a demonstrat faptul că pentru perioada analizată au fost 

lansate măsuri ai căror indicatori de monitorizare au fost atinși. De asemenea, a fost justificată necesitatea 

transferării indicatorilor de monitorizare între măsuri în scopul alinierii la  prevederile articolului 20 din 

Regulamentul European 1305/2013. Resursele alocate fiecărei măsuri sunt suficiente pentru a genera 

realizările și rezultatele propuse. Indicatorii de monitorizare sunt specifici, măsurabili, fezabili, relevanți și 

suficienți  pentru a oferi o imagine clară asupra realizărilor obținute. În fișele măsurilor au fost trecute 

obiectivele generale și obiectivele specifice care relevă rezultatele așteptate în urma implementării SDL.  

 Metoda de evaluare interviu s-a adresat studiului măsurii în care cei 8 beneficiari de proiecte 

apreciază logica intervenției care stă la baza strategiei de dezvoltare locală. În urma desfășurării 
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interviului, a rezultat faptul că activitățile prevăzute în SDL și resursele alocate sunt suficiente pentru a 

genera rezultatele așteptate.  

 Utilizarea chestionarului în vederea realizării evaluării prin metoda sondajului de opinie  a subliniat 

faptul că percepția din teritoriul GAL, din punctul de vedere al participanților, este că logica intervenției 

care stă la baza strategiei de dezvoltare locală este coerentă.  

În urma celor prezentate apreciem faptul că logica intervenției care stă la baza strategiei de 

dezvoltare locală este relevantă.  

Întrebarea de evaluare nr. 3  

 Ce beneficii au fost obținute datorită metodei LEADER?  

Criterii de evaluare: 

 Capitalul social s-a îmbunătățit 

 Guvernanța locală s-a îmbunătățit la nivel local 

 Rezultatele implementării SDL -au generat îmbunătățirea calității vieții în teritoriul vizat de 

strategie 

Indicatori de rezultat: 

 Percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a capitalului social datorită aplicării 

metodei LEADER 

 Percepția actorilor locali privind rezultate ale SDL mai bune datorită aplicării metodei LEADER 

 Percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a guvernanței la nivel local datorită 

aplicării metodei LEADER   

Metode folosite: 

 Sondajul de opinie 

Surse de date: 

 Participanți din teritoriu 

Rezultate, concluzii și recomandări în urma evaluării efectuate: 

Evaluarea Strategiei de Dezvoltare Locală GAL Ținutul Zimbrilor pentru perioada 22.12.2016-

01.10.2018, prin întrebarea de evaluare nr. 3, s-a realizat prin metoda sondajului de opinie. Întrucât 

această întrebare a avut caracter obligatoriu și au fost date categoriile de criterii de evaluare și  indicatori 

de rezultat, am considerat că metoda cea mai indicată este utilizarea unui chestionar adresat locuitorilor 

din teritoriu. Au fost realizate și centralizate 55 de chestionare, câte 5 chestionare pentru fiare UAT 

componentă.  

În urma centralizării răspunsurilor primite, putem afirma următoarele: 

Gradul de îmbunătățirea al capitalului social datorită aplicării metodei LEADER a avut o 

îmbunătățire medie.  

Rezultatele implementării SDL au generat o îmbunătățire medie a calității vieții în teritoriu. 

În ceea ce privește gradul de îmbunătățire a guvernanței la nivel local datorită aplicării metodei 

LEADER, de asemenea, îmbunătățirea a fost medie.  

Întrebarea de evaluare nr. 4  

 Care sunt factorii interni și externi care au influențat sau influențează pozitiv sau negativ 

implementarea strategiei și rezultatele obținute? Ce măsuri au fost adoptate până la data 

evaluării și cu ce efecte? Ce măsuri sunt încă necesare? 

Indicatori de rezultat: 

 Colaborarea cu factorii de decizie de la nivel local(AFIR) 
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 Modificarea cadrului legislativ 

 Capacitatea beneficiarilor de a-și respecta angajamentele asumate în cererea de finanțare 

Metode folosite: 

 Interviul 

 Analiza documentelor  

 Sondajul de opinie 

Surse de date: 

 Participanții din teritoriul GAL  

 Documente interne GAL 

 Beneficiarii de proiecte  

Rezultate, concluzii și recomandări în urma evaluării efectuate: 

 Prin utilizarea metodei analiza documentelor s-a evidențiat faptul că din punctul de vedere al GAL, 

colaborarea cu factorii de decizie de la nivel local este un factor pozitiv care are o influență mare asupra 

implementării strategiei. Modificarea cadrului legislativ este un factor extern negativ care afectează într-

o măsură mare implementarea strategiei. Criteriului de evaluare capacitatea beneficiarilor de a-și 

respecta angajamentele asumate în cererea de finanțare este, din punctul de vedere al GAL, un factor 

intern negativ care afectează în mare măsură implementarea strategiei de dezvoltare locală  și rezultatele 

obținute.  

 Interviul s-a adresat beneficiarilor de proiecte, deoarece am considerat că aceștia au avut legătură 

directă cu criteriile de evaluare. Acestora li s-a solicitat exprimarea măsurii în care factorii au o influență 

negativă asupra implementării strategiei și a rezultatelor obținute. Majoritar aceștia au fost de acord că 

factori negativi au o influență, astfel: colaborarea cu factorii de decizie-influență mică, modificarea 

cadrului legislativ-influență mare și capacitatea beneficiarilor de a-și respecta angajamentele asumate în 

cererea de finanțare o influență medie.  

În urma evaluării prin metoda sondajul de opinie, s-a evidențiat faptul că indicatorul colaborarea 

cu factorii de decizie este apreciat ca un factor pozitiv, modificarea cadrului legislativ are o influență mare 

iar capacitatea beneficiarilor de a-și respecta angajamentele asumate în cererea de finanțare are o 

influență mare.  

Efectele negative ale factorilor menționați pot fi diminuate prin păstrarea unei legături strânse cu 

factorii de decizie de la nivel local și cu beneficiarii de proiecte pentru a putea interveni la timp atunci 

când se ivesc probleme și unei permanente actualizări legislative a  documentelor aferente implementării 

SDL.  

Întrebarea de evaluare nr. 5 

 În ce măsură a influențat expertiza tehnică a personalului GAL implementarea SDL?  

Criterii de evaluare: 

 Transparența, corectitudinea și coerența documentelor întocmite. 

 Calitatea procesului de animare 

 Desfășurarea procesului de selecție 

Indicatori de rezultat: 

 Depunere de proiecte a căror valoare depășește alocarea totală pe măsură 

 Număr de proiecte respinse de AFIR 

 Număr de contestații 
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Metode de evaluare folosite: 

 Analiza documentelor 

 Studiul de caz 

 Interviul 

Surse de date: 

 Documente interne ale GAL 

 Membrii CD 

 Beneficiarii de proiecte 

Rezultate, concluzii și recomandări în urma evaluării efectuate:  

 Metoda analizei documentelor s-a axat pe studiul măsurilor cu supralicitare. Pe parcursul celor 

trei apeluri de selecție am avut o măsură cu supralicitare 4.2, un singur proiect a fost respins de către 

AFIR/CRFIR și nu am avut nicio contestație la rapoartele de selecție.  

 Cea de a doua metodă de evaluare folosită a presupus realizarea interviului cu beneficiarii de 

proiecte și membrii Comitetului Director. Prin întrebarea adresată, aceștia au trebuit să cuantifice măsura 

în care sunt de acord cu faptul cu documentele întocmite de către personalul GAL au fost corecte, 

coerente și transparente, procesele de animare și selecție s-au desfășurat corespunzător. Cele trei criterii 

au fost cuantificate cu valoarea „Mare”, iar observația aferentă desfășurării procesului de animare a fost 

însușită.  

 Prin metoda studiul de caz au fost analizate cele două măsuri cu supralicitare și cazul proiectului 

declarat neeligibil de către CRFIR și a reieșit faptul că expertiza tehnică a personalului GAL a influențat 

implementarea  SDL în măsură mare.  

Întrebarea de evaluare nr. 6  

 În ce măsură a sprijinit intervenția SDL dezvoltarea locală în zonele rurale? 

Criterii de evaluare: 

 Serviciile și infrastructurile locale în zonele rurale au fost îmbunătățite  

 Accesul la serviciile și la infrastructurile locale în zonele rurale a crescut 

 SDL a determinat crearea de oportunități de ocupare a forței de muncă 

Indicatori de rezultat: 

 Procentul populației rurale vizată de SDL 

 Procentul populației rurale care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite 

 Locuri de muncă create în cadrul proiectelor srijinite 

Metode de evaluare folosite: 

 Analiza documentelor 

 Analiza contrafactuală 

 Interviul 

Surse de date: 

 Documente interne ale GAL 

 Surse de date externe 

 Liderii locali 

Rezultate, concluzii și recomandări în urma evaluării efectuate: 

Prin intermediul întrebării de evaluare am dorit să apreciem măsura în care, prin intervenția SDL, 

serviciile și infrastructurile locale în zonele rurale au fost îmbunătățite, accesul la serviciile și 
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infrastructurile locale în zonele rurale a crescut și a măsurii în care SDL a determinat crearea de 

oportunități de ocupare a forței de muncă. Analiza s-a realizat cu ajutorul indicatorilor procentul 

populației vizate de SDL, procentul populației rurale care beneficiază de servicii/infrastructuri 

îmbunătățite și locuri de muncă create în cadrul proiectelor sprijinite.  

Evaluarea s-a realizat utilizând metodele analiza documentelor, interviul și analiza contrafactuală 

și s-a bazat pe efectele proiectelor care se află în implementare, întrucât nu avem proiecte implementate 

pentru perioada analizată.  

Utilizarea metodei analiza documentelor s-a bazat pe cuantificarea indicatorilor propuși prin 

măsurile sociale și a identificării efectelor pe care implementarea proiectelor le va genera în teritoriu. Au 

fost detaliate toate proiectele aflate în implementare, iar din analiza documentelor a reieșit faptul că 

procentul populației care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite este net mai mare decât cel 

vizat prin măsură, prin SDL fiind indicator obligatoriu minim 1300 persoane. Locul de muncă creat de prin 

M 4.4 nu va fi cuantificat deoarece acesta nu mai reprezintă un indicator de monitorizare conform SDL 

ver. 2.  

 Prin utilizarea metodei analiza contrafactuală am dorit să evidențiem importanța implementării 

SDL și rezultatul la care s-ar fi ajuns în absența acestei intervenții. Analiza contrafactuală s-a realizat pentru 

M 4.4 și s-a desfășurat prin compararea surselor de finanțare aferente beneficiarilor publici din programul 

național, a investițiilor eligibile aferente acestora și importanței acțiunilor eligibile propuse de GAL pentru 

nevoile din teritoriu. Majoritatea investițiilor realizate prin M 4.4 nu ar fi fost posibile prin alte surse de 

finanțare europene.  

 Cea de a treia metodă folosită a fost interviul. Am adresat întrebarea „În ce măsură a sprijinit 

intervenția SDL dezvoltarea locală în zonele rurale?” iar intervievații au trebuit să răspundă dacă sunt sau 

nu de acord cu afirmațiile Considerați că serviciile și infrastructurile locale în zona dumneavoastră s-au 

îmbunătățit în urma implementării SDL? Considerați că accesul la serviciile și la infrastructurile locale în 

zona dumneavoastră a crescut? Și Considerați că SDL a determinat crearea de oportunități de ocupare a 

forței de muncă în zona dumneavoastră?. Majoritatea celor intervievați au răspuns afirmativ. Chiar dacă 

numărul proiectelor aflate în implementare este scăzut comparativ cu numărul de UAT componente, la 

data desfășurării interviului era deschis apelul de selecție nr. 2 pentru M 4.4 iar UAT-urile care nu au depus 

proiect în primul apel, au depus acum.  

Întrebarea de evaluare nr.7 

 În ce măsură intervenția SDL a contribuit la îmbunătățirea competitivității firmelor locale? 

Criterii de evaluare: 

 Diversificarea gamelor de produse ale agenților economici din teritoriul GAL 

 Reputația întreprinderilor locale și a produselor acestora s-a îmbunătățit 

 Condiția socială a întreprinzătorilor și a familiilor acestora s-a îmbunătățit 

Indicatori de rezultat: 

 Redusă/Medie/Ridicată 

 Mică/Medie/Mare 

 Percepția beneficiarilor după semnarea contractului de finanțare 

Metode folosite: 

 Interviul 

 Sondajul de opinie 

 Verificarea funcționării logicii de intervenție 
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Surse de date: 

 Beneficiarii de proiecte  

 Liderii locali 

 Participanți din teritoriu 

 Documente interne GAL 

Rezultate, concluzii și recomandări în urma evaluării efectuate: 

 Interviul s-a adresat beneficiarilor de proiecte. Aceștia au trebuit să cuantifice măsura în care 

consideră că intervenția SDL a contribuit la îmbunătățirea competitivității firmelor locale utilizând unul 

dintre indicatorii Redusă/Medie/Ridicată. În urma desfășurării metodei a reieșit indicatorul Ridicată.  

 Utilizarea metodei sondajul de opinie a presupus adresarea aceleiași întrebări participanților din 

teritoriu prin intermediul chestionarului iar aceștia au trebuit să cuantifice utilizând indicatorii 

Mică/Mare/Medie. Prin cele mai multe răspunsuri s-a apreciat că intervenția SDL a contribuit la 

îmbunătățirea competitivității firmelor locale în măsură mare.   

 Verificarea funcționării logicii de intervenție a presupus analiza măsurii în care creșterea 

competitivității firmelor locale a fost generată de către intervenția SDL și nu altor factori. Evaluarea s-a 

realizat printr-o analiză a proiectelor aferente măsurilor 4.1 și 4.2 și a constat în analiza măsurii în care 

prin investițiile realizate se vor atinge obiectivele inițiale ale măsurilor și dacă aceste obiective s-ar fi putut 

atinge prin alte intervenții. Luând în considerare criteriile de evaluare aferente întrebării, această metodă 

de evaluare a demonstrat că intervenția SDL a contribuit la îmbunătățirea competitivității firmelor locale 

în măsură mare.  

Întrebarea de evaluare nr. 8 

 În ce măsură a contribuit intervenția SDL asupra diversificării, creării și dezvoltării întreprinderilor 

mici din sectorul nonagricol și a creării de noi locuri de muncă? 

Criterii de evaluare: 

 Numărul firmelor înființate în teritoriul GAL 

 Numărul de locuri de  muncă create în teritoriul GAL 

 Specificul firmelor înființate în teritoriul GAL 

Indicatori de rezultat: 

 Mic/Mare/Mediu 

 Număr de locuri de muncă create în cadrul proiectelor sprijinite 

 Număr de noi domenii de activitate în teritoriul GAL 

Metode de evaluare folosite: 

 Interviul 

 Analiza documentelor 

 Verificarea funcționării logicii de intervenție  a SDL  

Surse de date: 

 Liderii locali 

 Documente interne GAL, Raportări ale beneficiarilor; elemente preluate din monitorizare 

 Beneficiarii proiectelor 

Rezultate, concluzii și recomandări în urma evaluării efectuate: 
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 Prin metoda de evaluare analiza documentelor s-a demonstrat faptul că gradul de dificultate al 

implementării proiectelor are o influență mare asupra viitoarei programări, activitatea de animare are o 

influență medie iar bugetul de finanțare disponibil are o influență mare asupra viitoarei programări.  

 Interviul a fost adresat liderilor locali și beneficiarilor de proiecte. Aceștia au trebuit să cuantifice 

măsura în care rezultatele implementării SDL actuale vor influența viitoarea programare prin analizarea 

fiecărui criteriu de evaluare: în ce măsură apreciază că gradul de dificultate al implementării proiectelor 

va influența viitoarea programare, în ce măsură activitatea de animare va influența viitoarea programare 

și în ce măsură bugetul de finanțare disponibil va influența viitoarea programare. Rezultatele interviului 

adresat liderilor locali au relevat o influență mare a tuturor factorilor asupra programării viitoare. Și în 

cazul interviului adresat beneficiarilor de proiecte, rezultatul a fost același.   

 Chestionarul adresat participanților din teritoriu a conținut și întrebarea În ce măsură vor influența 

rezultatele implementării SDL actuale viitoarea programare, cu variantele de răspuns mare/mică. În urma 

centralizării rezultatelor, a reieși faptul că aceștia apreciază că rezultatele implementării SDL actuale vor 

influența în măsură mare viitoarea programare.  

Întrebarea de evaluare nr. 9 

 În ce măsură implementarea SDL a dus la creșterea identității regionale a teritoriului? 

Criterii de evaluare: 

 Creșterea de vânzări directe a produselor care promovează identitatea regională  

 Implicarea beneficiarilor în proiecte privind identitatea regională 

 Participarea producătorilor la târgul tematic al GAL  

Indicatori de rezultat: 

 Numărul de vânzări directe ale produselor care promovează identitatea regională 

 Mare/Mică/Medie 

 Mare/Mică 

Metode de evaluare folosite: 

 Interviul 

 Analiza documentelor  

 Sondajul de opinie 

Surse de date: 

 Beneficiarii de proiecte 

 Documente interne GAL 

 Participanții din teritoriul GAL 

Rezultate, concluzii și recomandări în urma evaluării efectuate: 

 Crearea identității regionale este unul dintre obiectivele principale ale Strategiei de Dezvoltare 

Locală GAL Ținutul Zimbrilor. Prin intermediul celor trei metode de analiză am dorit să evidențiem măsura 

în care implementarea SDL a dus la creșterea identității regionale a teritoriului. Pentru analiză am folosit 

trei criterii de evaluare: creșterea de vânzări directe a produselor care promovează identitatea regională, 

implicarea beneficiarilor în proiecte privind identitatea regională și participarea producătorilor la târgul 

tematic al GAL. 

 Interviul a fost adresat beneficiarilor de proiecte. Aceștia au cuantificat măsura în care sunt de 

acord că implementarea SDL a dus la creșterea vânzărilor de produse care promovează identitatea 

regională  cu variantele de răspuns Sunt de acord/Nu sunt de acord și dacă aceștia consideră că 
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participarea la târgul tematic organizat de GAL a condus la creșterea identității regionale cu variantele de 

răspuns Da/Nu. În urma centralizării rezultatelor, pentru criteriul de evaluare numărul 1 din cei 8 

beneficiari, 6 au fost de acord, iar pentru criteriul de selecție nr. 2 toți cei intervievați au răspuns Da. Prin 

urmare, utilizarea metodei interviului a demonstrat faptul că implementarea SDL a dus la creșterea 

identității regionale a teritoriului.  

 Metoda de evaluare sondajul de opinie s-a realizat prin includerea întrebării de evaluare în 

chestionarul adresat participanților din teritoriu.  Aceștia au trebuit să aleagă o variantă de răspuns 

Mare/Mică la întrebarea În ce măsură implementarea SDL a dus la creșterea identității regionale a 

teritoriului. În urma centralizării rezultatelor, majoritatea celor intervievați a răspuns Mare.  

 Analiza documentelor s-a concentrat pe studiul documentelor interne ale GAL pentru a cuantifica 

fiecare criteriu de evaluare. Astfel a rezultat faptul că implementarea SDL a dus la creșterea numărului de 

vânzări directe a produselor care promovează identitatea regională în mare măsură , participarea 

producătorilor la târgul local organizat de GAL a condus la creșterea identității regionale în mare măsură 

și tot în mare măsură identitatea regională a teritoriului a crescut prin implicarea beneficiarilor în proiecte 

privind identitatea regională.  

 

Întrebarea de evaluare nr. 10 

 În ce măsură vor influența rezultatele implementării SDL actuale viitoarea programare? 

Criterii de evaluare: 

 Gradul de dificultate al implementării proiectelor 

 Activitatea de animare 

 Bugetul de finanțare disponibil 

Indicatori de rezultat: 

 Mare/Mică/Medie 

 Numărul de solicitări de proiecte pentru măsurile epuizate 

 Mare/Mică 

Metode de evaluare folosite: 

 Interviul 

 Analiza documentelor GAL 

 Sondajul de opinie 

Surse de date: 

 Beneficiarii proiectelor 

 Liderii locali 

 Documente interne GAL, Listele de prezență ale persoanelor interesate 

Rezultate, concluzii și recomandări în urma evaluării efectuate: 

 Prin metoda de evaluare analiza documentelor s-a demonstrat faptul că gradul de dificultate al 

implementării proiectelor are o influență mare asupra viitoarei programări, activitatea de animare are o 

influență medie iar bugetul de finanțare disponibil are o influență mare asupra viitoarei programări.  

 Interviul a fost adresat liderilor locali și beneficiarilor de proiecte. Aceștia au trebuit să cuantifice 

măsura în care rezultatele implementării SDL actuale vor influența viitoarea programare prin analizarea 

fiecărui criteriu de evaluare: în ce măsură apreciază că gradul de dificultate al implementării proiectelor 

va influența viitoarea programare, în ce măsură activitatea de animare va influența viitoarea programare 

și în ce măsură bugetul de finanțare disponibil va influența viitoarea programare. Rezultatele interviului 
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adresat liderilor locali au relevat o influență mare a tuturor factorilor asupra programării viitoare. Și în 

cazul interviului adresat beneficiarilor de proiecte, rezultatul a fost același.   

 Chestionarul adresat participanților din teritoriu a conținut și întrebarea În ce măsură vor influența 

rezultatele implementării SDL actuale viitoarea programare, cu variantele de răspuns mare/mică. În urma 

centralizării rezultatelor, a reieși faptul că aceștia apreciază că rezultatele implementării SDL actuale vor 

influența în măsură mare viitoarea programare.  

Întrebarea de evaluare nr. 11  

 Cum apreciați modul în care au fost aplicate cele 7 caracteristici specifice ale abordării LEADER? 

Criterii de evaluare: 

 Caracterul inovativ al proiectelor depuse pentru finanțare 

 Gradul de interes pentru măsurile privind cooperarea 

 Relevanța măsurilor propuse pentru nevoile din teritoriu 

Indicatori de rezultat: 

 Număr de proiecte care au caracter inovativ  

 În mare măsură/În măsură medie/În mică măsură 

 Mare/Mică 

Metode de evaluare folosite: 

 Analiza documentelor 

 Interviul  

 Sondajul de opinie 

Surse de date: 

 Documente interne ale GAL 

 Liderii locali 

 Participanții din teritoriul GAL  

Rezultate, concluzii și recomandări în urma evaluării efectuate: 

 Pentru evaluarea Strategiei de Dezvoltare Locală GAL Ținutul Zimbrilor pentru perioada 

22.12.2016-01.10.2018, am identificat următoarele criterii de evaluare aferente întrebării nr. 11: 

caracterul inovativ al proiectelor depuse pentru finanțare, gradul de interes pentru măsurile privind 

cooperarea și relevanța măsurilor propuse de SDL pentru nevoile din teritoriu.  

 Metoda de evaluare analiza documentelor  s-a  concentrat pe studiul  tuturor măsurilor propuse 

de SDL GAL Ținutul Zimbrilor și al proiectelor aferente apelurilor de selecție 1, 2 și 3. Au rezultat 

următoarele: măsurile propuse sunt relevante pentru nevoile din teritoriu, este grad de interes pentru 

măsurile privind cooperarea, proiectele depuse pentru finanțare au în marea majoritate caracter inovativ 

și prin SDL este încurajată crearea parteneriatelor în scopul depunerii de proiecte.  

 Interviul a fost adresat liderilor locali. Aceștia au trebuit să aprecieze în ce măsură proiectele 

depuse pentru finanțare au avut caracter inovativ, măsura în care există grad de interes privind 

cooperarea  și în ce măsură consideră că măsurile propuse de SDL sunt relevante pentru nevoile din 

teritoriu. În urma centralizării rezultatelor primite, reiese faptul că  au fost implementate corect 

conceptele evaluate.  

 Pentru metoda de evaluare sondajul de opinie, am considerat oportun să adresăm aceeași 

întrebare și prin intermediul chestionarului unde am evaluat doar gradul de interes pentru măsurile 

privind cooperarea cu indicatorii de rezultat Mare/Mic/Deloc și relevanța măsurilor propuse de SDL 
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pentru nevoile din teritoriu cu indicatorii de rezultat Relevante/Mai puțin relevanțe/Deloc relevante. În 

ceea ce privește gradul de interes privind cooperarea, 32 de participanți au acordat indicatorul Mare și în 

ceea ce privește relevanța măsurilor propuse de SDL pentru nevoile din teritoriu 39 de participanți au 

apreciat că acestea sunt relevante. Din cele prezentate a reieșit faptul că au fost implementate corect 

conceptele analizate.  

Capitolul 2 

CONTEXTUL EVALUĂRII 
 

2.1 Informații despre Grupul de Acțiune Locală Ținutul Zimbrilor  
 Asociația Grup de Acțiune Locală Ținutul Zimbrilor este situată în sat Lunca, comuna Vînători-

Neamț, strada Ștefan cel Mare nr. 174, județul Neamț. Teritoriul GAL Ținutul Zimbrilor este format din 11 

Unități Administrativ Teritoriale, 6 dintre aceste fiind învecinate direct cu orașul Târgu Neamț. UAT-rile 

componente sunt Agapia, Bălţăteşti, Brusturi, Crăcăoani, Drăgăneşti, Ghindăoani, Păstrăveni, Răuceşti, 

Timişeşti, Urecheni și Vînători-Neamţ.  Asociația Grup de Acțiune Locală Ținutul Zimbrilor este formată 

din 49 de membri reprezentanți ai mediului public, privat și ai societății civile.  Suprafața totală a 

teritoriului este de 690.08 km2, iar populația totală este de 44.835 locuitori (conform Recensământului 

Populației și al Locuințelor din anul 2011). 

 Înființată în anul 2014, Asociația Grup de Acțiune Locală Ținutul Zimbrilor are ca scop  

îmbunătățirea condițiilor de viață, crearea unui mediu atractiv și motivant pentru toate categoriile de 

vârstă care trăiesc în teritoriul GAL, menținerea tineretului în regiune, păstrarea peisajului cultural istoric 

și tradițional pentru consolidarea identității regionale, sporirea activității economice a zonei, susținerea 

meșteșugurilor, prelucrarea produselor tradiționale și promovarea acestora precum și stimularea micilor 

întreprinzători.   

 Principalele teme ale SDL GAL Ținutul Zimbrilor se concentrează pe dezvoltarea unei identități 

regionale, dezvoltarea unor sate viabile și încurajarea micilor întreprinzători tineri rurali, astfel: 

 Identitatea regională este dată de produsele agricole și non-agricole din teritoriu, peisaje, rețele 

recreative care, odată dezvoltate, pot contribui  la dezvoltarea unui brand de teritoriu. În scopul 

promovării identității regionale prin SDL se dorește asocierea între producători pe de o parte și 

mai mult schimb între producători, consumatori și intermediari pe de altă parte și creșterea 

vânzărilor de produse locale.  

 Dezvoltarea unor sate viabile înseamnă a lucra pentru a obține serviciile necesare care să asigure 

oamenilor traiul cu plăcere în zonă și să le trezească dorința de a vrea să rămână în teritoriu iar 

prin activitățile lor economice să susțină regiunea.  De asemenea, dezvoltarea unor sate viabile 

se va face și prin îmbunătățirea incluziunii sociale inclusiv în ceea ce privește grupurile 

minoritare/etnice, promovarea și conservarea patrimoniului natural și cultural.  

 Încurajarea micilor întreprinzători tineri rurali din teritoriu prin diversificarea activităților 

economice non-agricole și crearea, îmbunătățirea și diversificarea facilităților de dezvoltare 

economică, infrastructură fizică locală la scară mică și a serviciilor de bază.  

Principalele obiective previzionate a fi atinse ca urmare a implementării SDL GAL Ținutul Zimbrilor sunt: 
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 Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale inclusiv 

crearea și menținerea de locuri de muncă. Acest obiectiv se va atinge cu ajutorul următoarelor 

măsuri: M 4.1 Sate viabile în teritoriul GAL prin înființarea de întreprinderi mici , M 4.2 Încurajarea 

micilor întreprinzători rurali, M 4.3 Dezvoltarea infrastructurii sociale în teritoriul GAL prin 

proiecte integrate, M 4.4 Dezvoltarea unor sate viabile prin inovare socială în teritoriul  GAL și 

M4.5 Incluziunea socială pentru populația romă. 

 Favorizarea competitivității agriculturii. Acest obiectiv se va atinge cu ajutorul următoarelor 

măsuri: M 2.1 Identitate regională prin transformarea fermelor mici în ferme de referință, M 2.2 

Modernizarea exploatațiilor agricole din teritoriul GAL Ținutul Zimbrilor, M 2.4 Reînnoirea 

generației de fermieri prin încurajarea micilor întreprinzători tineri rurali, M 1.1 Sprijin pentru 

activități demonstrative și acțiuni de informare în GAL și M 1.2 Sprijin pentru înființarea și 

dezvoltarea de structuri asociative în teritoriul GAL ținutul Zimbrilor.  

 Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice. Acest 

obiectiv se va atinge cu ajutorul M 3.1 Conservarea, protecția și menținerea biodiversității 

naturale a zonelor protejate, inclusiv a zonelor Natura 2000 în teritoriul GAL.  

 Strategia de Dezvoltare Locală GAL Ținutul Zimbrilor a fost modificată de două ori, conform 

notelor de  aprobare  233470/03.10.2017 și 216517/07.09.2018.  În urma celor două modificări, indicatorii 

de rezultat pentru principalele obiective previzionate a fi atinse prin intermediul SDL GAL Ținutul Zimbrilor 

sunt: 

Denumirea măsurii Indicatori de rezultat 

M 1.1 Sprijin pentru activități demonstrative și 

acțiuni de informare în GAL 

 Cheltuieli publice totale – 21.494,54 euro. 

 Numărul de acțiuni demonstrative și vizite de 

studiu-1 

 Numărul de participanți la acțiunile 

demonstrative și vizitele de studiu -15. 

 Numărul de proiecte ce au componente 

inovative sau de protecția mediului: 1 

M 1.2 Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de 

structuri asociative în teritoriul GAL Ținutul 

Zimbrilor 

 Numărul de exploatații agricole/beneficiari 

sprijiniți -1 

 Numărul de fermieri ce participa la 

înregistrarea structurii (număr membri 

fondatori): minim 1; 

 Suprafața deținută de membrii  

parteneriatului > 0; 

 Cantitatea estimată să fie comercializata prin 

parteneriat > 0; 

 Număr de locuri de muncă create direct -1  

 Numărul de proiecte ce au componente 

inovative sau de protecția mediului: 1 

 Numărul total de operațiuni de cooperare 

sprijinite în cadrul măsurii de cooperare -1 
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M 2.1 Identitate regională prin transformarea 

fermelor mici în ferme de referință  

 Numărul de exploatații agricole/beneficiari 

sprijiniți: 11 

 Numărul de proiecte ce au componente 

inovative sau de protecția mediului: 1 

M 2.2 Modernizarea exploatațiilor agricole din 

teritoriul GAL Ținutul Zimbrilor  
 Numărul de exploatații agricole / beneficiari 

sprijiniți: 1  

 Numărul de proiecte ce au componente 

inovative sau de protecția mediului: 1 

 Numărul de locuri de muncă create: 4 

 

M 2.4 Reînnoirea generației de fermieri prin 

încurajarea micilor întreprinzători tineri rurali 

 Numărul de exploatații agricole/beneficiari 

sprijiniți: 2 

 Numărul de proiecte ce au componente 

inovative sau de protecția mediului: 1 

 Numărul de locuri de muncă create: 2 

M 3.1 Conservarea, protecția și menținerea 

biodiversității naturale a zonelor protejate, 

inclusiv a zonelor Natura 2000 în teritoriul GAL 

 Suprafața totală (ha): 100 ha; 

 Numărul de arii protejate sau Natura 2000 

implicate în proiect: 1 

 Numărul de proiecte ce au componente 

inovative sau de protecția mediului: 1 

M 4.1 Sate viabile în teritoriul GAL prin înființarea 

de întreprinderi mici   

 

 Numărul de locuri de muncă create - minim 1 

loc de muncă nou creat;  

 Număr total de întreprinderi sprijinite/create 

- 1; 

 Numărul de proiecte ce au componente 

inovative sau de protecția mediului -1. 

M 4.2  Încurajarea micilor întreprinzători rurali  Numărul de locuri de muncă create - minim 1 

loc de muncă nou creat;  

 Număr total de întreprinderi sprijinite-1; 

 Numărul de proiecte ce au componente 

inovative sau de protecție a mediului-1 

M 4.3 Dezvoltarea infrastructurii sociale în 

teritoriul GAL prin proiecte integrate  
 Populația  din mediul rural care beneficiază de 

servicii /infrastructuri sociale îmbunătățite: 50  

M 4.4 Dezvoltarea unor sate viabile prin inovare 

socială în teritoriul  GAL   

 Populația care beneficiază de 

servicii/infrastructuri îmbunătățite: 1300 

 Nr. de UAT-uri sprijinite: 4 

 Nr. de proiecte ce au componente inovative 

sau de protecție a mediului: 1 

 

M4.5 Incluziunea socială pentru populația romă.  Populație etnică din mediul rural care 

beneficiază de servicii/infrastructuri 

îmbunătățite: 50 
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2.2 Bugetul total aferent Strategiei de Dezvoltare Locală Gal Ținutul Zimbrilor 
 

PRIORITATE MĂSURA 
INTENSITATEA 

SPRIJINULUI 
VALOARE ALOCATĂ 

CONFORM SDL INIȚIALĂ 

VALOARE 
ALOCATĂ 

CONFORM 
ULTIMEI 

MODIFICĂRI SDL  

1 
Masura 1.1 100% 21494.54 21494.54 

Masura 1.2 100% 85978.17 85978.17 

2 

Masura 2.1 100% 236439.96 75000.00 

Masura 2.2 50%; 70%; 90% 286593.89 286593.89 

Masura 2.4 100% 85978.17 25000.00 

3     0.00 0.00 

4 Masura 3.1 90%; 100% 57318.78 57318.78 

5     0.00 0.00 

6 

Masura 4.1 100% 150461.79 105000.00 

Masura 4.2 70%; 90%;  143496.94 143496.94 

Masura 4.3 100% 143296.94 143296.94 

Masura 4.4 90%; 100% 516741.68 784621.60 

Masura 4.5 90%; 100% 71648.47 71648.47 

TOTAL 1799449.33 1799449.33 

 Până la data de 01.10.2018, Asociația Grup de Acțiune Locală Ținutul Zimbrilor a avut lansate 3 

apeluri de selecție, astfel: 

 Apel de selecție nr. 1 

 Măsuri lansate: M 4.1, M 4.2, M 4.4, M 2.1, M 2.4 

 Perioada apelului: 31.10.2017-22.12.2017, cu prelungire până pe data de 19.01.2018. 

 Proiecte depuse în apelul de selecție nr. 1: 

 M 4.1-2 proiecte depuse, M.4.2-3 proiecte depuse , M 4.4-9 proiecte depuse, M 2.1-3 proiecte 

depuse, M 2.4-0 proiecte depuse 

 Apel de selecție nr. 2 

 Măsuri lansate: M 1.1, M 1.2, M 4.5. 

 Perioada apelului: 30.03.2018-29.03.2018, cu prelungire până pe data de 24.07.2018. 

 Proiecte depuse în apelul de selecție nr. 2: M 1.1- 1 proiect depus, M 4.5-1 proiect depus. 

 Apel de selecție nr. 3 

 Măsuri lansate: M 2.1 

 Perioada apelului: 29.06.2018. 

 Proiecte depuse în apelul de selecție nr. 3: 5.  
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Capitolul 3 

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE EVALUĂRII 
 Scopul evaluării SDL GAL Ținutul Zimbrilor pentru perioada 22.12.2016-01.10.2018  este de  a  

realiza o analiză aprofundată, cu caracter socio-economic, menită să identifice, cuantifice și să 

demonstreze prin dovezi ceea ce s-a realizat, rezultatele obținute și schimbările generate, explicând 

principalele mecanisme care au stat la baza acestor rezultate. Evaluarea urmărește modalitatea de 

operare a strategiei și efectele și rezultatele pe care le generează.  Prin urmare, evaluarea realizată va 

contribui la îmbunătățirea SDL și va fi folosită ca bază pentru eventualele actualizări ale acesteia pe 

parcursul implementării sale, scopul evaluării fiind de a detecta aspectele cheie care trebuie și pot fi 

schimbate pentru creșterea relevanței, eficacității, și a impactului strategiei. 

  Obiectivul general al evaluării este  reprezentat de evaluarea relevanței, eficienței și eficacității 

intervenției SDL GAL Ținutul Zimbrilor 2014-2020. Realizarea obiectivului general asigură analiza modului 

în care SDL a răspuns nevoilor actuale ale teritoriului GAL Ținutul Zimbrilor. 

  Obiectivele specifice ale evaluării: 

 de a raporta și demonstra pe diferite nivele, prin colectarea de informații și dovezi solide, 

modul în care s-a acționat, cum au fost utilizate resursele și ce rezultate și efecte au fost 

obținute prin implementarea SDL; 

 de a înțelege factorii și mecanismele care influențează implementarea SDL, contribuind 

astfel la identificarea unor eventuale măsuri de corecție pentru a îmbunătăți eficacitatea, 

eficiența, relevanța, impactul, sustenabilitatea SDL  și de a formula lecții utile pentru 

îmbunătățirea modului de proiectare și implementare al strategiei viitoare.  

          Obiectivele evaluării SDL GAL Ținutul Zimbrilor sunt reprezentate de furnizarea informațiilor 

privind: 

1. Contribuția strategiei la domeniul de intervenție 6B 

2. Rezultatele și efectele obținute prin implementarea strategiei 

3. Modul în care abordarea LEADER a contribuit la obținerea rezultatelor și efectelor 

4. Identificarea unor eventuale măsuri de corecție a strategiei sau a implementării acesteia.  

5. Analiza contribuției GAL și a strategiei la dezvoltarea teritoriului 

6. Analiza percepției privind GAL și activitatea sa, la nivelul diverșilor factori interesați de la nivel 

local. 

7. Rolul GAL la nivel teritorial, modul și măsura în care strategia de dezvoltare locală contribuie la 

dezvoltarea teritorială. 
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Capitolul 4 

METODOLOGIA DE EVALUARE 
Descrierea metodelor și tehnicilor de evaluare folosite și justificarea acestora, corelat cu fiecare 

întrebare de evaluare  

 Pentru evaluarea Strategiei de Dezvoltare Locală GAL Ținutul Zimbrilor au fost propuse 

următoarele metode și tehnici  de evaluare:  

 Analiza documentelor 

 Studiul de caz 

 Interviul 

 Verificarea funcționării logicii de intervenție  

 Analiza contra facturală 

 Sondajul de opinie 

 

4.1  Interviul 
 Este o metodă de evaluare calitativă  și pentru evaluatori a reprezentat o tehnică folosită pentru 

a colecta date calitative de la persoanele care sunt interesate de intervenția propusă prin Strategia de 

Dezvoltare Locală GAL Ținutul Zimbrilor.  Interviul a fost realizat cu liderii locali, beneficiarii de proiecte și 

membrii Comitetului Director întrucât am considerat că acestea sunt persoanele care ne pot oferi 

informațiile solicitate.  

 Avantajul acestei tehnici de evaluare este acela că furnizează informații aprofundate asupra 

valorilor, atitudinilor și comportamentelor persoanelor intervievate. 

 Limitările acestei tehnici de evaluare sunt reprezentate de faptul că se colectează opiniile unui 

număr mic de persoane și nu poate astfel oferi o imagine asupra anvergurii problematicilor investigate.  

 Desfășurarea interviului  s-a făcut respectând următorii pași: 

1. Selectarea participanților la interviu 

2. Planificarea interviului și elaborarea unui ghid de interviu 

3. Selecția moderatorilor de interviu 

4. Derularea interviului 

5. Analiza și interpretarea datelor și a informațiilor obținute. 

 Interviurile au fost structurate în funcție de participanți. A fost întocmit un ghid de interviu și 
anterior desfășurării interviului a fost elaborat un material informativ care a cuprins informații relevante 
despre GAL Ținutul  Zimbrilor și despre activitatea acestuia pentru perioada analizată.   
 Interviul a fost structurat pe trei categorii de intervievați, astfel:  

A. Interviu adresat liderilor locali 
B. Interviu adresat beneficiarilor de proiecte 
C. Interviu adresat partenerilor GAL-membrii Comitetului Director. 

  
 A. Pentru structurarea interviul adresat liderilor locali s-au redactat întrebările, iar un exemplar a 
fost trimis prin email tuturor liderilor locali pentru familiarizarea acestora cu întrebările și variantele de 
răspuns. Interviul s-a realizat față-în-față și a fost moderat de către evaluatori. Pentru  patru dintre 
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întrebări au fost date variante de răspuns. Am considerat că liderii locali reprezintă o sursă de încredere 
privind colectarea datelor deoarece aceștia sunt direct interesați de implementarea Strategiei de 
Dezvoltare Locală. În total au fost intervievați 11 lideri locali, câte unul pentru fiecare UAT componentă. 
Constrângerile acestei metode se referă la ipoteza în care liderii locali nu cunosc realitatea din teritoriu 
din diverse motive și oferă un răspuns nefundamentat, însă efectele negative se vor limita prin utilizarea 
celorlalte metode de evaluare.  
 Întrebarea nr. 1: Cum apreciați măsura în care logica de intervenție a strategiei de dezvoltare 
locală este încă relevantă față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului? 
 Această întrebare a avut răspuns deschis și fiecare intervievat a trebuit să detalieze situația din 
teritoriu, respectiv solicitările pentru alte tipuri de măsuri. În urma interviului, răspunsurile au fost:   
 -nu am primit solicitări pentru alte măsuri, însă am primit solicitări pentru măsuri lansate cu 
alocare financiară epuizată-2 răspunsuri 
 - nu am primit solicitări privind măsurile propuse de GAL Ținutul Zimbrilor-9 răspunsuri.  
 Din răspunsurile primite reiese faptul că  la data evaluării, Strategia de Dezvoltare Locală GAL 
Ținutul Zimbrilor este relevantă față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare ale 
teritoriului în măsură medie. Din răspunsurile intervievaților a reieșit nevoia de finanțare pentru 
beneficiarii privați măsura 4.2.  
 Întrebarea nr. 2: În ce măsură a sprijinit intervenția SDL dezvoltarea locală în zonele rurale? 
 Pentru a răspunde acestei întrebări, au fost adresate întrebările ajutătoare: 
 Considerați că serviciile și infrastructurile locale în zona dumneavoastră s-au îmbunătățit în urma 
implementării SDL?  
  Cu varianta de răspuns Da sau Nu.  
 Răspunsurile pentru această întrebare au fost: 
 Da-7 
 Nu-4 
 Considerați că accesul la serviciile și la infrastructurile locale în zona dumneavoastră a crescut? 
  Cu varianta de răspuns Da sau Nu.  
 Da-9 
 Nu-2 
 Considerați că SDL a determinat crearea de oportunități de ocupare a forței de muncă în zona 
dumneavoastră? 
  Cu varianta de răspuns Da sau Nu.  
 Da-7 
 Nu-4.  
 Din răspunsurile primite reiese faptul că  la data evaluării, Strategia de Dezvoltare Locală GAL 
Ținutul Zimbrilor  a sprijinit dezvoltarea locală în zonele rurale în măsură mare.  
 Întrebarea nr. 3: În ce măsură a contribuit intervenția SDL asupra diversificării, creării și 
dezvoltării întreprinderilor mici din sectorul non-agricol și creării de noi locuri de muncă? 
 Pentru a răspunde acestei întrebări, au fost adresate întrebările ajutătoare: 
 În ce măsură sunteți de acord că numărul firmelor înființate în teritoriul GAL se datorează 
implementării SDL? 

Cu variantele de răspuns: Măsură mică/Măsură mare/Nu sunt de acord. 
Răspunsuri primite: Măsură mică-5 
          Măsură mare-5 

                 Nu sunt de acord-1 
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În ce măsură sunteți de acord că numărul de locuri de muncă create  în teritoriul GAL se datorează 
implementării SDL? 

Cu variantele de răspuns: Măsură mică/Măsură mare/Nu sunt de acord. 
Răspunsuri primite: Măsură mică-5 
                       Măsură mare-5 

                                           Nu sunt de acord-1 
În ce măsură sunteți de acord că specificul firmelor înființate în teritoriul GAL se datorează implementării 
SDL? 

Cu variantele de răspuns: Măsură mică/Măsură mare/Nu sunt de acord. 
Răspunsuri primite: Măsură mică-4 
                                     Măsură mare-6 

                                            Nu sunt de acord-1 
Din răspunsurile primite reiese faptul că  la data evaluării, Strategia de Dezvoltare Locală GAL Ținutul 
Zimbrilor  a sprijinit dezvoltarea locală în zonele rurale în măsură mare.  
Întrebarea nr. 4 În ce măsură apreciați că rezultatele implementării SDL actuale vor influența viitoarea 
programare? 
Pentru a răspunde acestei întrebări, au fost adresate întrebările ajutătoare: 

Cum apreciați modul în care gradul de dificultate al implementării proiectelor va influența viitoarea 
programare? 

Cu variantele de răspuns: Mare/Mică/Medie 
Răspunsuri primite: Mare-5 
                                   Mică-2 

                                    Medie-4 
Cum apreciați măsura în care calitatea activității de animare va influența viitoarea programare? 

Cu variantele de răspuns: Mare/Mică/Medie 
Răspunsuri primite: Mare-10 

                                   Mică-0 
                                    Medie-1 

Cum apreciați măsura în care bugetul de finanțare disponibil pentru actuala programare va influența 
viitoarea programare? 

Cu variantele de răspuns: Mare/Mică/Medie 
Răspunsuri primite: Mare-8 
                                   Mică-0 

                                    Medie-3 
Din răspunsurile primite reiese faptul că la data evaluării intervievații au apreciat că rezultatele 
implementării SDL actuale vor influența viitoarea programare în măsură mare.  
Întrebarea nr. 5  Cum apreciați modul în care au fost aplicate cele 7  caracteristici specifice ale abordării 
LEADER, unde prin caracteristici specifice ale abordării LEADER  se înțeleg următoarele: Stabilirea de 
contacte în rețea, Cooperare, Inovație, Elaborarea și implementarea strategiilor de jos în sus, 
Parteneriate locale public-privat: GAL Acțiuni integrate și multisectoriale, raportându-vă la 
următoarele: 

Caracterul inovativ al proiectelor depuse pentru finanațare 
Cu variantele de răspuns: Mare/Medie/Mică  

Numărul de răspunsuri primite:  
Mare-6 
Mediu-0 
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Mic-5 
Gradul de interes pentru măsurile privind cooperarea 

Cu variantele de răspuns Mare/Medie/Mică  
Numărul de răspunsuri primite:  

Mare-5 
Medie-0 
Mică-6 

Relevanța măsurilor propuse de SDL pentru nevoile din teritoriu 
Cu variantele de răspuns Mare/Medie/Mică  

Numărul de răspunsuri primite:  
Mare-8 
Medie-1 
Mică-2 

Din răspunsurile primite reiese faptul că  la data evaluării, conceptele detaliate au fost implementate 
corect prin  Strategia de Dezvoltare Locală GAL Ținutul Zimbrilor. Indicatorii de rezultat mare, mică, medie 
reflectă măsura în care intervievații sunt de acord cu cele relatate.  
 
 B. Pentru structurarea interviul adresat beneficiarilor de proiecte s-au redactat întrebările iar un 
exemplar a fost trimis prin email tuturor pentru familiarizarea acestora cu întrebările și variantele de 
răspuns. Interviul s-a realizat față-în-față și a fost moderat de către evaluatori. Pentru perioada analizată 
avem un număr total de 8 beneficiari: 5 UAT și 3 beneficiari privați. Nu am identificat constrângeri pentru 
aplicarea acestei  metode pentru grupul de intervievați beneficiari de proiecte.  
 Întrebarea nr. 1 : Cât de coerentă este logica intervenției care stă la baza strategiei de dezvoltare 
locală? 
 Această întrebare a avut răspuns deschis. Beneficiarii au trebuit să detalieze dacă activitățile 
prevăzute în SDL și resursele alocate acestora sunt suficiente pentru a genera realizările și rezultatele 
așteptate și dacă aceștia au întâmpinat dificultăți în atingerea și menținerea indicatorilor stabiliți în 
cererea de finanțare.  
  În urma centralizării răspunsurilor putem afirma pentru perioada analizată logica de intervenție 
este coerentă. Din cei 8 beneficiari de proiecte, doi au considerat că resursele financiare nu sunt suficiente 
pentru  a genera realizările și rezultatele așteptate. În ceea ce privește dificultatea în atingerea și 
menținerea indicatorilor stabiliți în cererea de finanțare, la momentul actual proiectele se află în 
implementare și până acum nu au fost cereri privind modificarea indicatorilor asumați prin cererea de 
finanțare.   
 Întrebarea nr. 2: În ce măsură considerați că factorii următori  au influențat sau influențează 
negativ implementarea strategiei și rezultatele obținute? 

Colaborarea cu factorii de decizie de la nivel local  Mică/Mare/Medie 
Răspunsuri primite: Mică-6 
          Mare-2 
                                    Medie-0. 
Modificarea cadrului legislativ Mică/Mare/Medie 
Răspunsuri primite: Mică-1 
          Mare-4 
                                    Medie-3 
Capacitatea beneficiarilor de a-și respecta angajamentele asumate în cererea de finanțare 
Mică/Mare/Medie 
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Răspunsuri primite: Mică-3 
          Mare-3 
                                    Medie-2 

În urma centralizării răspunsurilor putem afirma că pentru perioada analizată factorii specificați 
influențează în mod negativ implementarea SDL și a rezultatelor obținute în măsură medie.  
 
Întrebarea nr. 3 În ce măsură considerați că expertiza tehnică a personalului GAL a influențat 
implementarea SDL? Pentru a putea oferi un răspuns la această întrebare, vă rugăm să ne comunicați 
în ce măsură sunteți de acord cu următoarele aspecte: 

Documentele întocmite de către personalul GAL au fost corecte, coerente și transparente: 
Mică/Mare/Medie 

Răspunsuri primite: 
Mică-0 
Mare-9 
Medie-0 

Considerați că procesul de animare s-a desfășurat corespunzător: Mică/Mare/Medie 
Răspunsuri primite: 

Mică-0 
Mare-9 
Medie-0 

 Sunteți mulțumiți de desfășurarea procesului de selecție: Mică/Mare/Medie 
Răspunsuri primite: 

Mică-0 
Mare-9 
Medie-0 

În urma centralizării răspunsurilor putem afirma că pentru perioada analizată expertiza tehnică a 
personalului GAL a influențat implementarea SDL în măsură mare, iar documentele au fost corecte, 
coerente și transparente, procesul de animare s-a desfășurat corespunzător iar procesul de selecție s-a 
desfășurat fără incidente.  
Întrebarea nr. 4: În ce măsură considerați că intervenția SDL a contribuit la îmbunătățirea 
competitivității firmelor locale?  
 Această întrebare a avut următoarele variante de răspuns: Redusă/Medie/Ridicată 
Răspunsurile primite:  
Redusă-2 
Medie-2 
Ridicată-4. 
În urma centralizării răspunsurilor putem afirma că pentru perioada analizată intervenția SDL a contribuit 
la îmbunătățirea competitivității firmelor locale în măsură ridicată.  
Întrebarea nr. 5 În ce măsură considerați că intervenția SDL a contribuit asupra diversificării, creării și 
dezvoltării întreprinderilor mici din sectorul non-agricol și asupra creării de noi locuri de muncă? 
Această întrebare a avut următoarele variante de răspuns: Mică/Mare/Medie 
Răspunsurile primite:  
Mică-2 
Mare-5 
Medie-1.  
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În urma centralizării răspunsurilor putem afirma că pentru perioada analizată intervenția SDL a contribuit 
asupra diversificării, creării și dezvoltării întreprinderilor mici din sectorul non-agricol și asupra creării de 
noi locuri de muncă în măsură mare.  
Întrebarea nr. 6 În ce măsură considerați că implementarea SDL a dus la creșterea identității regionale 
a teritoriului? 
 Au fost luate în considerare următoarele întrebări ajutătoare: 
 Implementarea SDL a condus la creșterea vânzărilor de produse care promovează identitatea 
regională, cu variantele de răspuns Sunt de acord/ Nu sunt de acord 
Răspunsuri primite: 
Sunt de acord-6 
Nu sunt de acord-2 
 Considerați că participarea la târgul tematic organizat de GAL a condus la creșterea identității 
regionale, cu variantele de răspuns: Da/Nu  
Răspunsuri primite:  
Da-9 
Nu-0 
În urma centralizării răspunsurilor putem afirma că pentru perioada analizată implementarea SDL a dus la 
creșterea identității regionale în  măsură mare.  
Întrebarea nr. 7: În ce măsură considerați că rezultatele implementării SDL 2014-2020 vor influența 
viitoarea programare?  

Au fost luate în considerație următoarele întrebări ajutătoare:  
 În ce măsură considerați că gradul de dificultate al implementării proiectelor va influența viitoarea 
programare?  
 Variantele de răspuns au fost: Mare/Mică/Medie 
Răspunsuri primite: 
Mare-6 
Mică-0 
Medie-2 
 Cum apreciați măsura în care calitatea activității de animare va influența viitoarea programare?  
 Variantele de răspuns au fost: Mare/Mică/Medie 
Răspunsuri primite: 
Mare-5 
Mică-3 
Medie-0 
 Cum apreciați măsura în care bugetul de finanțare disponibil pentru actuala programare va 
influența viitoarea programare?   
 Variantele de răspuns au fost: Mare/Mică/Medie 
Răspunsuri primite: 
Mare-6 
Mică-0 
Medie-2 
În urma centralizării răspunsurilor putem afirma că rezultatele implementării SDL 2014-2020 vor influența 
viitoarea programare în măsură mare. 
C. Interviul realizat cu membrii CD s-a adresat unui  număr de 9 membri. Am considerat că este oportun 
să adresăm întrebarea de mai jos acestora întrucât dumnealor cunosc cel mai bine calitatea muncii 
desfășurate de către personalul GAL. Așadar întrebarea de evaluare adresată membrilor CD a fost:  
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Întrebare: În ce măsură considerați că expertiza tehnică a personalului GAL a influențat implementarea 
SDL? 

Răspunsul pentru această întrebare a vizat măsura în care: 
 
Documentele întocmite de către personalul GAL au fost corecte, coerente și transparente, cu variantele de 
răspuns  Mică/Mare/Medie 
Răspunsuri primite: 
Mică-0 
Mare-9 
Medie-0 
Considerați că procesul de animare s-a desfășurat corespunzător? Cu variantele de răspuns 
Mică/Mare/Medie 
Răspunsuri primite: 
Mică-0 
Mare-8 
Medie-1 
Sunteți mulțumiți de desfășurarea procesului de selecție, cu variantele de răspuns: Mică/Mare/Medie 
Răspunsuri primite: 
Mică-0 
Mare-9 
Medie-0 
În urma centralizării răspunsurilor putem afirma că expertiza tehnică a personalului GAL a influențat 
implementarea SDL în măsură mare. Pentru criteriul de evaluare privind desfășurarea procesului de 
animare, unul dintre membrii CD a specificat faptul că activitatea de animare ar trebui făcută constant 
prin participarea săptămânală la evenimentele din UAT-uri.  
 

4.2  Sondajul de opinie  
 Această metodă a fost folosită pentru a colecta informații de la un grup țintă prin intermediul unui 

chestionar.  Grupul țintă a fost alcătuit din 55 subiecți, fiind alese câte 5 persoane din fiecare UAT 

componentă GAL.  Am apelat la liderii locali pentru identificarea subiecților deoarece am considerat că 

aceștia cunosc cel mai bine teritoriul și pot identifica mai ușor participanții la sondajul de opinie. 

Chestionarul a fost transmis prin email liderilor locali. Acestora li s-a alocat o resursă de timp de 5 zile 

pentru găsirea participanților si completarea chestionarelor. Cerințele minime pentru participanții la 

sondaj au fost ca aceștia să provină din domenii de interes diferite.  Împreună cu chestionarul a fost 

transmis și materialul informativ care a cuprins toate informațiile relevante de ajutor în participarea la 

sondaj.  

 Chestionarul a cuprins 8 întrebări, după cum urmează: 
1. În ce măsură logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală este încă relevantă față 

de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului? 

În mare măsură/În mică măsură/Nu este relevantă 

2. Cât de coerentă este logica intervenției care stă la baza strategiei de dezvoltare locală? 

Este coerentă/ Nu este coerentă 

3. Ce beneficii au fost obținute datorită metodei LEADER?  

 Capitalul social s-a îmbunătățit? 
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Nu am remarcat nicio îmbunătățire/Îmbunătățire medie/Îmbunătățire mare 

 Guvernanța locală s-a îmbunătățit la nivel local? 

Nu am remarcat nicio îmbunătățire/Îmbunătățire medie/Îmbunătățire mare 

 Rezultatele implementării SDL au generat îmbunătățirea calității vieții în teritoriul vizat de 

strategie? 

 Nu am remarcat nicio îmbunătățire*/Îmbunătățire medie/Îmbunătățire mare 

4. Care sunt factorii interni și externi care au influențat sau influențează pozitiv sau negativ 

implementarea strategiei și rezultatele obținute? 

 Colaborarea cu factorii de decizie de la nivel local 

Influență pozitivă         Influență negativă 

 Modificarea cadrului legislativ 

Influență mare               Influență mică 

 Capacitatea beneficiarilor de a-și respecta angajamentele asumate în cererea de finanțare 

Influență mare              Influență mică  

5. În ce măsură intervenția SDL a contribuit la îmbunătățirea competitivității firmelor locale? 

   Mică/Mare/Medie  

6. În ce măsură implementarea SDL a dus la creșterea identității regionale a teritoriului? 

   Mare/Mică 

7. În ce măsură vor influența rezultatele implementării SDL actuale viitoarea programare? 

                                  Mare/Mică 

8. Cum apreciați modul în care au fost aplicate cele 7 caracteristici LEADER raportându-vă la 

următoarele aspecte: 

 Gradul de interes pentru măsurile privind cooperarea 

   Mare/Mic/Deloc 

 Relevanța măsurilor propuse de SDL pentru nevoile din teritoriu 

  Relevante/Mai puțin relevante/Deloc relevante. 

Completarea chestionarului s-a realizat prin încercuirea variantei de răspuns. Chestionarele în 

format letric completate se găsesc la sediul GAL Ținutul Zimbrilor. Pe fiecare chestionar au fost trecute 

următoarele date: nume și prenume participant și domeniul de interes. Participanții au provenit din diverse 

domenii de activitate: interes agricol, non agricol, administrație publică.  

În urma centralizării răspunsurilor , au rezultat următoarele: 
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Pentru întrebarea nr. 8 Cum apreciați modul în care au fost aplicate cele 7 caracteristici LEADER  
raportându-vă, participanții la sondajul de opinie au răspuns: 
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Relevanța măsurilor propuse de SDL pentru nevoile din teritoriu 
Relevante-39 
Mai puțin relevante-12 
Deloc relevante-3 
Din centralizarea rezultatelor reiese faptul că cele două concepte evaluate au fost implementate în mod 
corect.  

 Limitările folosirii acestei metode de evaluare se referă la faptul că poate fi contestată selecția 
participanților la sondajul de opinie. Acesta este și motivul pentru care nu echipa tehnică nu a desfășurat 
operațiunea de selecție participanți și a apelat la liderii locali. O altă constrângere este dată de numărul 
mic de participanți la sondajul de opinie. Echipa tehnică a considerat că șansele completării unui 
chestionar on-line sunt reduse, așadar folosirea acestei metode de evaluare s-a pliat pe identificarea 
participanților care să completeze chestionarul. Limitările acestei metode de evaluare se reduc prin 
triangularea surselor de date și a metodelor de evaluare.  

4.3 Analiza documentelor 
 Această metodă reprezintă un proces de colectare și analiză a informațiilor relevante pentru 

evaluare, din surse scrise. Informațiile colectate prin analiza documentelor oferă o bază importantă de 

înțelegere  a contextului de implementare a intervenției, a progresului implementării SDL GAL Ținutul 

Zimbrilor, a factorilor care influențează pozitiv sau negativ implementarea și rezultatele obținute, 

dinamicii mediului socio-economic cu relevanță pentru obiectivele strategiei.  

 În evaluarea Strategiei de Dezvoltare Locală GAL Ținutul Zimbrilor pentru perioada stabilită am 

folosit analiza documentelor ca metodă principală de evaluare întrucât până la data de 01.10.2018 

proiectele evaluate și selectate s-au aflat în implementare, la momentul desfășurării activității de evaluare 

a Strategiei de Dezvoltarea Locală nefiind niciun proiect implementat.  

 Analiza documentelor s-a folosit ca metodă de colectare a informațiilor relevante pentru 

realizarea evaluării împreună cu Interviul, Studiul de caz și Verificarea funcționării logicii de intervenție a 

SDL și Analiza contrafactuală.  

Sursele de date folosite în realizarea evaluării prin metoda analizei documentelor au fost 

reprezentate de documentele interne ale Asociației Grup de Acțiune Locală Ținutul Zimbrilor, după cum 

urmează: 

- Rapoarte de selecție întocmite de GAL; 

- Solicitări de informații suplimentare către beneficiarii de proiecte de la nivelul AFIR/CRFIR; 

- Cererile de finanțare depuse la GAL până pe data de 01.10.2018; 

- Liste de prezență întâlniri de animare; 

- Documente privind raportările lunare către AFIR; 

- Documente privind raportările trimestriale către AFIR; 

- Solicitări de informații suplimentare către beneficiarii de proiecte de la nivelul GAL; 

- Dosarele administrative ale proiectelor depuse la AFIR în vederea evaluării; 

- Notificările de selecție ale beneficiarilor emise de AFIR/CRFIR; 

- Documentele privind monitorizarea proiectelor întocmite de membrii echipei tehnice a GAL; 

- Raportările beneficiarilor privind îndeplinirea indicatorilor de monitorizare; 

- Liste de prezență solicitări informații despre măsurile lansate de GAL; 

- Liste prezență întâlniri organizate de GAL Ținutul Zimbrilor privind asociativitatea; 

- Formulare de avizare apel de selecție/raport de selecție întocmite de reprezentanții CRFIR; 

- SDL GAL Ținutul Zimbrilor-inițială și toate versiunile actualizate; 
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- Bugetul conform SDL inițial și conform SDL actualizată; 

- Documente privind evenimentul organizat de către GAL Ținutul Zimbrilor pe data de 02 

septembrie în localitatea Răucești, județul Neamț; 

- Documente de raportare trimestrială către CDRJ; 

- Alte documente. 

Întrebarea nr.1  În ce măsură logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală este încă relevantă 

față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului? 

 În procesul de evaluare al Strategiei de Dezvoltare GAL Ținutul Zimbrilor pentru perioada 22 

decembrie 2016-01 octombrie 2018, pentru întrebarea de evaluare nr. 1,  folosirea metodei analiza 

documentelor a constat în verificarea documentelor interne ale GAL pentru cuantificarea indicatorilor de 

realizare propuși. Aceștia au fost: 

1. Numărul de nevoi/măsuri revizuite 

2. Număr de solicitări pentru alte tipuri de finanțări  

3. Realocări bugetare între măsuri   

 Pentru criteriile  de evaluare specifice întrebării de evaluare nr. 1, în  analiza documentelor am 

folosit următoarele  surse de date: 

1. Notele de aprobare pentru modificările SDL, însoțite de Anexele I-Modificarea SDL-GAL 

Ținutul Zimbrilor 

2. Liste de prezență solicitări informații despre măsurile lansate de GAL; 

3. Bugetul SDL inițial și Bugetul din SDL Actualizat, împreună cu justificarea modificărilor 

solicitate.  

 Pentru criteriul de evaluare Nevoile de la momentul elaborării SDL până în prezent au rămas la 

fel, s-au modificat, în analiza documentelor am folosit ca surse de date Notele de aprobare pentru 

modificările SDL, însoțite de Anexele I-Modificarea SDL GAL Ținutul Zimbrilor.   

Sursa de date: Notă de aprobare nr. 233470/03.10.2017 privind propunerea  de modificare complexă a 

SDL nr. 1, anul 2017, a Asociației Grupului de Acțiune Locală Ținutul Zimbrilor primită și înregistrată sub 

numărul 493/4.10.2017.  

 Prima modificare a Strategiei de Dezvoltare Locală Ținutul Zimbrilor s-a realizat prin actualizarea 

tuturor fișelor măsurilor propuse, astfel: 

1. Fișa măsurii 1.1 s-a actualizat prin adăugarea unor elemente ce au ținut de legislația 

națională/europeană specifică cu incidență în domeniu, corectarea unor greșeli ce redactare, 

clarificări legate de beneficiari indirecți, reformularea unor condiții și cuantificarea unor indicatori.  

2. Pentru măsura 1.2 s-a realizat actualizarea fișei în concordanță cu legislația națională  și 

europeană specifică cu incidență în domeniu, s-a introdus componenta investițională, s-a  

renunțat la fazele propuse în versiune inițială, s-au clarificat categoriile de beneficiari direcți sau 

indirecți, s-a actualizat criteriile de selecție și s-au cuantificat indicatorii măsurii. 

3. Fișa măsurii 2.1 s-a actualizat prin corelarea exprimării cu precizările din Ghidul 19.2 pentru a 

facilita înțelegerea și implementarea măsurii. 

4. Fișa măsurii 2.2 s-a actualizat prin corectarea erorilor de scriere, actualizarea criteriilor de selecție 

și a celor de eligibilitate. 

5. În fișa măsurii 2.4 s-au actualizat suma aplicabilă, criteriile de selecție și  cele de eligibilitate. 
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6. În fișa măsurii 3.1 s-au actualizat suma aplicabilă,  criteriile de selecție și a cele de eligibilitate și s-

au cuantificat indicatorii de monitorizare. 

7. Fișa măsurii 4.1 s-a actualizat prin reformularea unor condiții și cuantificarea indicatorilor. 

8. Fișa măsurii 4.2 s-a actualizat prin modificarea sumei aplicabile, a criteriilor de selecție și a celor 

de eligibilitate.  

9. Fișa măsurii 4.3 s-a actualizat prin corelarea unor elemente ce țin de legislația 

națională/europeană specifică cu incidență în domeniu, clarificările legate de beneficiarii direcți, 

reformularea unor condiții de eligibilitate. 

10. Fișa măsurii 4.4 s-a actualizat prin clarificările legate de grupul țintă, acțiuni eligibile, condiții de 

eligibilitate. 

11. Fișa măsurii 4.5 s-a actualizat prin corectarea unor greșeli de scriere, exprimare, introducerea 

unor tipuri de acțiuni eligibile, condiții de eligibilitate și suma aplicabilă.  

 Prima modificarea a Strategiei de Dezvoltare Locală GAL Ținutul Zimbrilor nu a propus modificări 

bugetare.  

 Conform primei modificări a Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală Ținutul 

Zimbrilor, toate cele 11 măsuri au fost revizuite. Actualizarea SDL s-a făcut înainte de lansarea primului 

apel de selecție.   

 Indicatorul de realizare Numărul de nevoi/măsuri revizuite: 11 

 

Sursa de date: Nota de aprobare numărul 216517/07.09.2018 privind propunerea de modificare a SDL nr. 

1 Complexă anul 2018 a Asociației Grup de Acțiune Locală Ținutul Zimbrilor Neamț județul Neamț  

 A doua modificare a Strategiei de Dezvoltare Locală Ținutul Zimbrilor s-a realizat astfel: 

 Modificarea Anexei 4 Planul de finanțare prin alocarea sumei de 45.461,79 euro de la M4.1 la M 4.4, 

a sumei de 161.439,96 euro de la M 2.1 la M 4.4 și a sumei de 60.978,17 euro de la M 2.4 la M 4.4. 

Realocarea acestor sume către M 4.4 a avut la bază analiza numărului de proiecte depuse pe fiecare 

măsură , în cadrul apelurilor de selecție desfășurate pentru cele 4 măsuri și a numărul de solicitări 

pentru M 4.4.  

 Actualizarea procedurii de evaluare și selecție deoarece s-a modificat componența Consiliului 

Director, a Comitetului de Selecție și a Comisiei de contestații.  

 Descrierea măsurilor M 2.2, M 3.1, M 4.4, M 4.3 și M 4.5. 

 Fișa măsurii 2.2 s-a actualizat prin completarea categoriei de beneficiari eligibili, a  tipurilor de 

acțiuni eligibile și neeligibile,  modificarea condițiilor de eligibilitate și a criteriilor de selecție, s-a 

limitat suma maximă aplicabilă pentru un proiect și s-a majorat valoarea indicatorului „Numărul de 

locuri de muncă create” de la 1 cât a fost inițial, la 4. 

 Fișa măsurii 3.1 s-a actualizat prin corectarea denumirii actului legislativ Ordonanța Guvernului nr. 

26/2000 în loc de Hotărârea Guvernului nr. 26/2000. 

 Fișa măsurii 4.3 s-a actualizat prin includerea unor noi tipuri de acțiuni eligibile, corectarea denumirii 

actului legislativ Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 în loc de Hotărârea Guvernului nr. 26/2000, 

definirea unei noi categorii de beneficiari eligibili, eliminarea criteriului de selecție privind crearea 

locurilor de muncă și corectarea enunțului ultimului criteriu pentru a facilita înțelegerea acestuia și 

s-a eliminat indicatorul de monitorizare „Numărul de locuri de muncă create”. 

 Fișa măsurii 4.4 s-a corectat denumirea actului legislativ Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 în loc 

de Hotărârea Guvernului nr. 26/2000, s-a eliminat criteriul de selecție privind crearea locurilor de 



 

34 
 

muncă, s-a stabilit suma maximă aplicabilă pentru fiecare beneficiar și s-a eliminat indicatorul de 

monitorizare „Număr de locuri de muncă create”. 

 Fișa măsurii 4.5 s-a corectat denumirea actului legislativ Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 în loc 

de Hotărârea Guvernului nr. 26/2000, s-a eliminat condiția de eligibilitate privind acordarea 

sprijinului corelat cu numărul de locuri de muncă create, s-a eliminat criteriul de selecție privind 

crearea locurilor de muncă și s-a eliminat indicatorul de monitorizare „Numărul de locuri de muncă 

create”. 

Conform celei de a doua modificări a Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală Ținutul 

Zimbrilor, au fost revizuite 5 măsuri din cele 11.  Din cele 5 măsuri revizuite, 3 măsuri au fost lansate până 

la data modificării propuse.  Modificările Planului de finanțare s-a realizat întrucât au fost solicitări pentru 

realocări pentru măsura 4.4 și nu au fost solicitări pentru măsurile care aveau resurse financiare 

necorelate cu numărul de proiecte depuse în apelurile de selecție lansate anterior modificării SDL.  

 Indicatorul de realizare Numărul de nevoi/măsuri revizuite: 5. 

 Realocări bugetare între măsuri: 267.879,92. 

 Pentru criteriul de evaluare Măsurile din cadrul SDL au fost revizuite, în caz de necesitate, pentru 

a ține cont de dinamica acestor nevoi, în analiza documentelor am folosit următoarele surse de date: 

Nota de aprobare nr. 233470/03.10.2017, Nota de aprobare nr. 1126/10.09.2018 și Listele de prezentă-

Listă persoane solicitare informații implementare SDL din septembrie-octombrie 2017, aprilie-mai 2018 și 

septembrie-octombrie 2018.  A doua modificare a Strategiei de Dezvoltare Locală a vizat actualizarea 

fișelor măsurilor 3.1, 4.4.,4.5, 4.3 și 2.2. Măsurile au fost revizuite pentru a ține cont de dinamica acestora, 

după cum urmează: 

 -M 2.2 s-a modificat prin limitarea sumei aplicabile pentru proiect și prin diminuarea numărului 

de locuri de muncă create prin intermediul proiectului. Aceste modificări s-au realizat pentru a oferi cât 

mai multor solicitanți posibilitatea de a beneficia de sprijin prin intermediul acestei măsuri. Modificările 

au condus la actualizarea indicatorilor de monitorizare prin mărirea numărului de locuri de muncă create 

prin proiect.  

 -M 3.1 s-a modificat prin corectarea denumirii actului legislativ OG 26/2000.  

 -M 4.3 s-a modificat prin includerea unor noi categorii de acțiuni eligibile în funcție de necesitățile 

din teritoriu, prin corectarea denumirii actului legislativ OG 26/2000, includerea actelor legislative 

corelate cu noile acțiuni eligibile. Eliminarea criteriului de selecție privind crearea locurilor de muncă și a 

indicatorului de monitorizare numărul de locuri de muncă s-a realizat deoarece investițiile realizate 

conform articolului 20 din Regulamentul European 1305/2013 nu permit decontarea cheltuielilor cu 

salariile personalului. 

 -M 4.4 s-a modificat prin corectarea denumirii actului legislativ  OG 26/2000, limitarea sumei 

maxime aplicabile pentru fiecare solicitant, eliminarea criteriului de selecție privind crearea locurilor de 

muncă și a indicatorului de monitorizare numărului de locuri de muncă.  Aceste modificări s-au realizat 

pentru a ține cont de dinamica nevoii de finanțare pentru solicitanții publici. Astfel, în urma solicitărilor 

din partea reprezentanților UAT, Consiliul Director a decis suplimentarea sumei alocate M 4.4 și limitarea 

sumei maxime aplicabile pentru a da posibilitatea tuturor reprezentanților UAT componente GAL de a 

beneficia de sprijin. Și în cazul acestei măsuri, ca și în cazul M 4.3, Modificările privind locurile de muncă 

create s-au realizat deoarece investițiile realizate conform articolului 20 din Regulamentul European nu 

permit decontarea cheltuielilor cu salariile personalului.   
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 -M 4.5 s-a modificat prin corectarea denumirii actului legislativ OG 26/2000, eliminarea criteriului 

de selecție privind crearea locurilor de muncă, a criteriului de eligibilitate privind obligativitatea creării 

locurilor de muncă în funcție de valoarea sprijinului solicitat, a indicatorului de monitorizare privind 

numărul de locuri de muncă create. Modificările privind locurile de muncă create s-au realizat similar M 

4.3 și M 4.4.    

 În urma celor analizei documentelor menționate, pentru criteriul de evaluare Măsurile din cadrul 

SDL au fost revizuite, în caz de necesitate, pentru a ține cont de dinamica acestor nevoi indicatorii de 

realizare sunt: 

 Numărul de nevoi/măsuri revizuite:  5. Din cele 5 măsuri revizuite, 2 au fost revizuite pentru a ține 

cont de dinamica acestora, iar 3 au fost revizuite din necesitatea alinierii la cerințele impuse de 

Regulamentul European 1305/2013.  

 Realocări bugetare între măsuri: 267.879,92. 

Indicatorul de realizare Număr de solicitări pentru alte tipuri de finanțare a fost cuantificat prin analiza 

Listelor de prezență- Listă persoane solicitare informații implementare rezultând următoarele: 

 Listă persoane solicitare informații implementare SDL septembrie 2017-au fost solicitate 

informații privind măsurile 2.1, 2.2, 2.4, 4.4, 4.1, 4.1. Au fost 6 persoane interesate.  Nu s-au solicitat alte 

finanțări față de cele propuse de GAL. 

 Listă  persoane solicitare informații implementare SDL octombrie 2017-au fost solicitate informații 

privind măsurile 4.1, 4.2, 2.4, 2.1, 4.4. Au fost 17 persoane interesate. Nu s-au solicitat alte finanțări față 

de cele propuse de GAL. 

 Listă persoane solicitare informații implementare SDL aprilie-mai 2018 au fost solicitate informații 

despre măsurile propuse pe domeniul agricol. Nu s-au solicitat alte finanțări față de cele propuse de GAL.  

 Pentru măsurile agricole s-au solicitat modificarea dimensiunii exploatației eligibile și a 

termenelor de referință pentru exploatații. Prin măsurile propuse de GAL Ținutul Zimbrilor pe domeniul 

agricol au fost preluate condițiile de eligibilitate de pe măsurile agricole de pe plan național, așadar nu am 

putut interveni conform solicitărilor.  

 Indicatorul de realizare număr de solicitări pentru alte tipuri de finanțări:  0.   

Recapitulare indicatori de realizare întrebarea de evaluare nr. 1 prin metoda analizei documentelor: 

 Număr de nevoi/măsuri revizuite: Criteriul 1: 11, Criteriul 2 : 2. 

 Număr de solicitări pentru alte tipuri de finanțare: Criteriul 1:0, Criteriul 2:0. 

 Realocări bugetare între măsuri: 267.879,92. 

 Întrebarea de evaluare nr. 2 Cât de coerentă este logica intervenției care stă la baza strategiei 

de dezvoltare locală? 

 În procesul de evaluare al Strategiei de Dezvoltare GAL Ținutul Zimbrilor pentru perioada 22 

decembrie 2016-01 octombrie 2018, pentru întrebarea de evaluare nr. 2,  folosirea metodei analiza 

documentelor a constat în verificarea documentelor interne ale GAL pentru cuantificarea indicatorilor de 

realizare propuși. Aceștia au fost: 

1. Număr de indicatori atinși în sesiunile lansate 

2. Dificultatea atingerii și menținerii indicatorilor de către beneficiari 

3. Număr de indicatori transferați între măsuri. 

   Pentru criteriile  de evaluare specifice întrebării de evaluare nr. 2, în  analiza documentelor am 

folosit următoarele  surse de date: 

1. Fișele măsurilor SDL versiunea inițială 
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2. Fișele măsurilor SDL ver. 1 2017 

3. Fișele măsurilor SDL ver. 2 2018 

4. Cererile de finanțare selectate de GAL și AFIR 

5. Raportarea trimestrială către CDRJ-Anexa 2. 

 Pentru criteriul de evaluare Număr de indicatori atinși în sesiunile lansate, în analiza 

documentelor am folosit toate sursele de date menționate.  

Sursa de date: Fișele măsurilor SDL versiunea inițială, ver. 1 2017 și ver.2 2018 

Denumirea 
măsurii 

SDL inițial SDL ver. 1 2017 SDL ver. 2 2018 

M 1.1 Cheltuielile publice totale 

Numărul de proiecte ce au 
componente inovative sau de 
protecția mediului: 1 

Cheltuieli publice totale – 
21.494,54 euro. 
Numărul de acțiuni demonstrative 
și vizite de studiu-1 
Numărul de participanți la 
acțiunile demonstrative și vizitele 
de studiu -15. 
Numărul de proiecte ce au 
componente inovative sau de 
protecția mediului: 1 

Cheltuieli publice totale – 21.494,54 
euro. 
Numarul de actiuni demonstrative si 
vizite de studiu-1 
Numarul de participanti la actiunile 
demonstrative si vizitele de studiu -
15. 
Numărul de proiecte ce au 
componente inovative sau de 
protecția mediului: 1 

M 1.2 Numărul de exploatații 

agricole / beneficiari sprijiniți 

-1  

Nr de fermieri ce participă la 

înregistrarea structurii(număr 

membri fondatori) . 

Suprafața deținută de 

membrii cooperativei; 

Cantitatea estimată să fie 

comercializată prin structura 

asociativă; 

 Nr de locuri de muncă create 

direct (de structură) și 

indirect -1  

Numărul de proiecte ce au 
componente inovative sau de 
protecția mediului: 1 
Numărul total de operațiuni 
de cooperare sprijinite în 
cadrul măsurii de cooperare -
1 

Numărul de exploatații agricole / 

beneficiari sprijiniți -1  

Nr de fermieri ce participă la 

înregistrarea structurii -1 

Suprafața deținută de membrii 

cooperativei >0 ; 

Cantitatea estimată să fie 

comercializată prin parteneriat 

>0;  

Nr de locuri de muncă create 

direct-1  

Numărul de proiecte ce au 
componente inovative sau de 
protecția mediului: 1  
Numărul total de operațiuni de 
cooperare sprijinite în cadrul 
măsurii de cooperare -1 

Numărul de exploatații 

agricole/beneficiari sprijiniți -1 

Numărul de fermieri ce participă la 

înregistrarea structurii (număr 

membri fondatori): minim 1; 

Suprafața deținută de membrii  

parteneriatului > 0; 

Cantitatea estimată să fie 

comercializată prin parteneriat > 0; 

Număr de locuri de muncă create 

direct -1  

Numărul de proiecte ce au 

componente inovative sau de 

protecția mediului: 1 

Numărul total de operațiuni de 
cooperare sprijinite în cadrul măsurii 
de cooperare -1 

M 2.1 Numărul de exploatații 

agricole/beneficiari sprijiniți: 

11 

Numărul de exploatații 

agricole/beneficiari sprijiniți: 11 

Numărul de exploatații 
agricole/beneficiari sprijiniți: 11 
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Numărul de proiecte ce au 
componente inovative sau de 
protecția mediului: 1 

Numărul de proiecte ce au 
componente inovative sau de 
protecția mediului: 1 

Numărul de proiecte ce au 
componente inovative sau de 
protecția mediului: 1 

M 2.2 Numărul de exploatații 

agricole / beneficiari 

sprijiniți: 1  

Numărul de proiecte ce au 

componente inovative sau de 

protecția mediului: 1 

Numărul de locuri de muncă 
create: 1 

Numărul de exploatații agricole / 

beneficiari sprijiniți: 1  

Numărul de proiecte ce au 

componente inovative sau de 

protecția mediului: 1 

Numărul de locuri de muncă 
create: 1 

Numărul de exploatații agricole / 
beneficiari sprijiniți: 1  
Numărul de proiecte ce au 
componente inovative sau de 
protecția mediului: 1 
Numărul de locuri de muncă create: 4 
 

M 2.4 Numărul de exploatații 

agricole/beneficiari sprijiniți: 

2 

Numărul de proiecte ce au 

componente inovative sau de 

protecția mediului: 1 

Numărul de locuri de muncă 
create: 2 

Numărul de exploatații 
agricole/beneficiari sprijiniți: 2 
Numărul de proiecte ce au 
componente inovative sau de 
protecția mediului: 1 
Numărul de locuri de muncă 
create: 2 
 
 

Numărul de exploatații 
agricole/beneficiari sprijiniți: 2 
Numărul de proiecte ce au 
componente inovative sau de 
protecția mediului: 1 
Numărul de locuri de muncă create: 2 
 

M 3.1  Suprafața totală (ha) 

Numărul de arii protejate sau 

Natura 2000 implicate în 

proiect 

Numărul de proiecte ce au 
componente inovative sau de 
protecția mediului: 1 

Suprafața totală (ha): 100 ha; 

Numărul de arii protejate sau 

Natura 2000 implicate în proiect: 

1 

Numărul de proiecte ce au 
componente inovative sau de 
protecția mediului: 1 

Suprafața totală (ha): 100 ha; 

Numărul de arii protejate sau Natura 

2000 implicate în proiect: 1 

Numărul de proiecte ce au 
componente inovative sau de 
protecția mediului: 1 

M 4.1  Număr de locuri de muncă 

create: 1 

Număr  total de întreprinderi 

sprijinite/create: 3 

Numărul de proiecte ce au 
componente inovative sau de 
protecția mediului: 1 

Numărul de locuri de muncă 
create - minim 1 loc de muncă nou 
creat;  
Număr total de întreprinderi 
sprijinite/create - 1; 
Numărul de proiecte ce au 
componente inovative sau de 
protecția mediului -1. 
 

Numărul de locuri de muncă create - 
minim 1 loc de muncă nou creat; 
Număr total de întreprinderi 
sprijinite/create - 1; 
Numărul de proiecte ce au 
componente inovative sau de 
protecția mediului -1. 
 

M 4.2 Numărul de locuri de muncă 
create - minim 1 loc de muncă 
nou creat;  
Număr total de întreprinderi 
sprijinite-1; 
Numărul de proiecte ce au 
componente inovative sau de 
protectie a mediului-1 

Numărul de locuri de muncă create 
- minim 1 loc de muncă nou creat;  
Număr total de întreprinderi 
sprijinite-1; 
Numărul de proiecte ce au 
componente inovative sau de 
protecție a mediului-1 

Număr de locuri de muncă create: 1 

Număr  total de întreprinderi 

sprijinite: 1 

Număr de proiecte ce au componente 
inovative sau de protecție a mediului: 
1 
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M 4.3 Populația netă din mediul 

rural care beneficiază de 

servicii /infrastructuri sociale 

îmbunătățite: 50  

Numărul de locuri de muncă 
create: 1 

Populația  din mediul rural care 
beneficiază de servicii 
/infrastructuri sociale 
îmbunătățite: 50  
Numărul de locuri de muncă 
create: 1 

Populația  din mediul rural care 
beneficiază de servicii /infrastructuri 
sociale îmbunătățite: 50  
 

M 4.4 Populația netă care 

beneficiază de 

servicii/infrastructuri 

îmbunătățite: 1300 

Nr de comune sprijinite: 4; 

Nr. de proiecte ce au 

componente inovative sau de 

protecție a mediului: 1; 

Numărul de locuri de muncă 
create: 1 

Populația care beneficiază de 
servicii/infrastructuri 
îmbunătățite: 1300 
Nr. de UAT-uri sprijinite: 4 
Nr. de proiecte ce au componente 
inovative sau de protecție a 
mediului: 1 
Numărul de locuri de muncă 
create: 1 

Populația care beneficiază de 
servicii/infrastructuri îmbunătățite: 
1300 
Nr. de UAT-uri sprijinite: 4 
Nr. de proiecte ce au componente 
inovative sau de protecție a mediului: 
1 
 

M 4.5 Populație etnică din mediul 
rural care beneficiază de 
servicii /infrastructuri 
îmbunătățite: 50 
Numărul de locuri de muncă 
create: 1 

Populație etnică din mediul rural 
care beneficiază de 
servicii/infrastructuri îmbunătățite 
: 50 
Numărul de locuri de muncă 
create: 1 

Populație etnică din mediul rural care 
beneficiază de servicii/infrastructuri 
îmbunătățite: 50 
 

 

Apel de selecție nr. 1 -perioada 31.10.2017-19.01.2018 

Măsura 
lansată 

Indicatorii măsurii conform SDL la data lansării   Indicatorii propuși prin cererile de finanțare 
selectate de către GAL și AFIR/CRFIR 

M 2.1 Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți: 

11 

Numărul de proiecte ce au componente inovative sau 
de protecția mediului: 1 

Proiectele depuse au fost retrase în etapa de 
verificare de la AFIR. Conform cererilor de 
finanțare depuse, indicatorii de monitorizare 
erau: 
Numărul  de exploatații agricole/beneficiari 
sprijiniți:3 
Numărul de proiecte ce au componente inovative 
sau de protecția mediului: 3 

M 2.4 Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți: 2 
Numărul de proiecte ce au componente inovative sau 
de protecția mediului: 1 
Numărul de locuri de munca create: 2 

Nu a fost depus niciun proiect pe această măsură.  

M 4.1 Numărul de locuri de munca create - minim 1 loc de 
muncă nou creat;  
Număr total de întreprinderi sprijinite/create - 1; 
Numarul de proiecte ce au componente inovative sau 
de protecția mediului -1. 
 

Număr de locuri de muncă create: 3 
Număr total de întreprinderi sprijinite: 2 
Numărul de proiecte ce au componente inovative 
sau de protecția mediului:2 
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M 4.2  Numărul de locuri de muncă create - minim 1 loc de   
muncă nou creat;  
 Număr total de întreprinderi sprijinite-1; 
 Numărul de proiecte ce au componente inovative sau 
de protecție a mediului :1 

Numărul de locuri de muncă create:3 
Număr total de întreprinderi sprijinite: 1 
Numărul de proiecte ce au componente inovative 
sau de protecția mediului:1 
 

M 4.4   Populația care beneficiază de servicii/infrastructuri 
îmbunătățite: 1300 

Nr. de UAT-uri sprijinite: 4 
Nr. de proiecte ce au componente inovative sau de 

protecție a mediului: 1 
Numărul de locuri de muncă create: 1 

Populația care beneficiază de servicii/structuri 
îmbunătățite: 18764 ( UAT Agapia-3893, UAT 
Brusturi: 3852, UAT Drăgănești: 1389, UAT 
Ghindăoani: 1849, UAT Răucești: 7781) 
Nr. de UAT-uri sprijinite: 5 
Numărul de locuri de muncă create: 1 

 Apel de selecție nr. 2- perioada 30.03.2018-29.06.2018 

Măsura 
lansată 

Indicatorii măsurii conform SDL la data lansării  Indicatori propuși prin cererile de finanțare 
selectate de către GAL și AFIR/CRFIR 

M 1.1 Cheltuieli publice totale – 21.494,54 euro. 
Numărul de acțiuni demonstrative și vizite de studiu-1 
Numărul de participanți la acțiunile demonstrative și 
vizitele de studiu -15. 
Numărul de proiecte ce au componente inovative sau de 
protecția mediului: 1 

Cheltuieli publice totale – 21.494,54 euro. 
Numărul de acțiuni demonstrative și vizite de 
studiu-12 
Numărul de participanți la acțiunile demonstrative 
și vizitele de studiu -20. 
Numărul de proiecte ce au componente inovative 
sau de protecția mediului: 1 
Proiectul depus a fost retras de către solicitant în 
etapa de verificare la AFIR. Măsura se va relansa 
în 2019. 

M 1.2 Numărul de exploatații agricole / beneficiari sprijiniti -1  
Numărul de fermieri ce participă la înregistrarea 
structurii -1 
Suprafața deținută de membrii cooperativei >0 ; 
Cantitatea estimată să fie comercializată prin parteneriat 
>0;  
Numărul de locuri de muncă create direct-1  
Numărul de proiecte ce au componente inovative sau de 
protecția mediului: 1 
 Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite în 
cadrul măsurii de cooperare -1 

Nu a fost depus niciun proiect pe această măsură. 
Măsura se va relansa în 2019.   

M 4.5 Populație etnică din mediul rural care beneficiază de 
servicii/infrastructuri îmbunătățite: 50 
Numărul de locuri de muncă create: 1 

Proiectul depus a fost retras în etapa de verificare 
la GAL. Indicatorii de monitorizare propuși prin 
proiectul respectiv erau: 
Populație etnică din mediul rural care beneficiază 
de servicii /infrastructuri îmbunătățite: 490 
Numărul de locuri de muncă create:2 Măsura a 
fost relansată în 2018.  

  

 



 

40 
 

Apel de selecție nr. 3- perioada 29.06.218-30.07.2018 

Măsura 
lansată 

Indicatorii măsurii conform SDL la data lansării  Indicatori propuși prin cererile de finanțare 
selectate de către GAL și AFIR/CRFIR 

M 2.1  Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți: 11 
Numărul de proiecte ce au componente inovative sau de 
protecția mediului: 1 

Proiectele depuse se află în etapa de verificare de 
la AFIR. Conform cererilor de finanțare depuse și 
selectate de către GAL, indicatorii de monitorizare 
sunt: 
Numărul de exploatații agricole/beneficiari 
sprijiniți:5 
Numărul de proiecte ce au componente inovative 
sau de protecția mediului: 5.  

 Analizând datele prezentate, pentru criteriul de evaluare Sunt activitățile prevăzute în cadrul SDL 

și resursele alocate acestora suficiente pentru a genera realizările și rezultatele așteptate( indicatorii 

prevăzuți în strategie)  se cuantifică următorul indicator de realizare: 

  Număr de  categorii de indicatori care au fost atinse în sesiunile lansate: 10.  

 Pentru criteriul de evaluare Sunt definiți indicatori de realizare adecvați pentru a oferi o imagine 

clară asupra realizărilor obținute( specifici, măsurabili, fezabili, relevanți și suficienți)? se cuantifică  

următorul indicator de realizare: 

 Număr de  indicatori transferați între măsuri: 3. Transferul indicatorilor s-a realizat în 

conformitate cu prevederile articolului 20 din Regulamentul European nr. 1305/2013.  

 Indicatorii de monitorizare aferenți măsurilor lansate au fost cuantificați prin modificarea SDL 1. 

Pentru criteriul de evaluare Sunt rezultatele așteptate clar definite?  se cuantifică următorul indicator de 

realizare:  

 Dificultatea atingerii și menținerii indicatorilor de către beneficiari: proiectele depuse au 

cuantificat toți indicatorii de monitorizare specifici măsurii, așadar se apreciază o dificultate redusă a 

acestuia. De asemenea putem concluziona faptul că indicatorii de monitorizare se pot realiza întrucât sunt 

resurse financiare disponibile pentru fiecare măsură.  

 Întrebarea de evaluare nr. 4 Care sunt factorii interni și externi care au influențat sau 

influențează pozitiv sau negativ implementarea strategiei și rezultatele obținute?  

 Pentru această întrebare folosirea metodei analiza documentelor a constat în verificarea 

documentelor interne ale GAL pentru cuantificarea indicatorilor de realizare propuși.  Aceștia au fost: 

1. Colaborarea cu factorii de decizie de la nivel local(AFIR) 

2. Modificarea cadrului legislativ 

3. Capacitatea beneficiarului de a-și respecta angajamentele asumate în cererea de finanțare.  

   Pentru criteriile  de evaluare specifice întrebării de evaluare nr. 4, în  analiza documentelor am 

folosit următoarele  surse de date: 

1. Solicitările de informații suplimentare adresate de AFIR 

2. Numărul de cereri de modificări ale cererilor de finanțare ale beneficiarilor de proiect 

3. Numărul de acte legislative modificate pe parcursul apelurilor de selecție aferente măsurilor 

lansate.  

 În intervalul de timp 22.12.2016-01.10.2018 au fost lansate 3 apeluri de selecție, după cum 

urmează: 

 Apelul de selecție nr. 1: 31.10.2017-19.01.2018, 5 măsuri lansate. 
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 Apelul de selecție nr. 2: 30.03.2018-29.06.2018, 3 măsuri lansate  

 Apelul de selecție nr. 3: o măsură lansată.  

 Pentru cele 9 măsuri lansate au fost în evaluare  următoarele proiecte: 

-M 2.1: 3 proiecte prima sesiune și 5 proiecte în cea de a doua sesiune 

-M 4.1: 2 proiecte 

-M 4.2: 3 Proiecte 

-M 4.4: 9 proiecte 

-M 4.5: 1 proiect 

-M 1.1: 1 proiect.  

 Din cele 24  proiecte depuse, 3 au fost declarate neconforme la GAL, 5 au fost retrase în etapa de 

evaluare de la GAL/AFIR și unul a fost declarat neeligibil de CRFIR. Analiza criteriului de selecție 

Colaborarea cu factorii de decizie de la nivel AFIR se va axa  pe identificarea măsurii în care echipa tehnică 

a GAL a colaborat cu structurile superioare în vederea facilitării procesului de depunere și evaluare 

proiecte. Pentru cuantificarea criteriului de selecție conform scalei Mică/Mare/Medie, vom analiza 

măsura în care acest factor influențează pozitiv sau negativ  implementarea strategiei și rezultatele 

obținute.  

 Din punctul de vedere al echipei tehnice a GAL, luând în considerare solicitările de informații 

suplimentare pentru dosarele depuse la AFIR( note de aprobare modificări acord cadru, anexa V, solicitări 

de informații beneficiari proiecte etc ) acest criteriu de evaluare va fi apreciat ca fiind un factor extern 

pozitiv care are o influență mare asupra implementării strategiei.  Pe parcursul celor trei apeluri de 

selecție lansate în perioada analizată, nu au existat modificări ale cadrului legislativ care să afecteze 

măsurile lansate. O modificare a cadrului legislativ pentru un apel lansat va duce la necesitatea actualizării 

acestuia în fișele măsurilor lansate, ceea ca va conduce la emiterea unei erate, prelungirea apelului de 

selecție și actualizarea proiectelor deja depuse. Apreciem astfel că Modificarea cadrului legislativ este un 

factor extern negativ care afectează într-o măsură mare implementarea strategiei și rezultatele obținute.  

 În ceea ce privește criteriul de evaluare Capacitatea beneficiarilor de a-și respecta 

angajamentele asumate în cererea de finanțare, pentru perioada analizată nu s-au înregistrat solicitări de 

modificări ale proiectelor selectate și aflate în implementare și nici solicitări de retragere a acestor 

proiecte și renunțarea la contractele de finanțare. Echipa tehnică GAL apreciază că acest factor intern 

negativ  afectează în mare măsură implementarea strategiei de dezvoltare locală și rezultatele obținute 

deoarece dacă beneficiarul nu mai poate să-și respecte angajamentele asumate în cererea de finanțare, 

acest lucru va duce la rezilierea contractului de finanțare și la blocarea sumei respective. Redistribuirea 

sumei necesită timp deoarece trebuie relansat apelul de selecție pentru măsura respectivă, ceea ce va 

conduce la utilizarea de resurse financiare, umane și materiale.      

 Întrebarea de evaluare nr. 5 În ce măsură a influențat expertiza tehnică a personalului GAL 

implementarea SDL? 

 În procesul de evaluare folosirea metodei analiza documentelor a constat în verificarea 

documentelor interne ale GAL pentru cuantificarea indicatorilor de realizare propuși. Aceștia au fost: 

1. Număr de măsuri cu supralicitare 

2. Numărul de proiecte respinse de AFIR/CRFIR 

3. Numărul de contestații.  

Criteriile de evaluare analizate au fost:  

1. Transparența, corectitudinea și coerența documentelor întocmite 
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2. Calitatea procesului de animare 

3. Desfășurarea procesului de selecție.  

   Pentru criteriile  de evaluare specifice întrebării de evaluare nr. 5, în  analiza documentelor am 

folosit următoarele  surse de date: 

1. Rapoartele de selecție pentru măsurile cu supralicitare 

2. Numărul de erate emise de GAL pe parcursul apelurilor de selecție  

3. Notificările de selecție emise de AFIR/CRFIR 

4. Notificările de eligibilitate emise de AFIR/CRFIR 

5. Numărul de contestații pentru rapoartele de selecție emise de GAL 

6. Numărul de erate ale rapoartelor de selecție emise de GAL 

Din analiza documentelor enumerate reies următoarele fapte: 

- În cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală  GAL Ținutul Zimbrilor, din toate măsurile lansate prin 

cele trei apeluri de selecție analizate, o singură măsură a fost cu supralicitare, pe măsura respectivă fiind 

depuse și declarate eligibile proiecte cu o valoare totală de 311,663.40 euro, față de alocarea financiară 

totală a măsurii de 143,296.60 euro. Proiectul eligibil și selectat de către echipa de evaluare a GAL  a fost 

selectat și de către CRFIR, ceea ce demonstrează că documentele aferente măsurii lansate au fost 

transparente, coerente și corecte.  

- Din proiectele selectate de către echipele de evaluare ale GAL, 3 au fost retrase de către solicitanți 

în etapa de verificare de la AFIR, iar un proiect a fost declarat neeligibil de către CRFIR. O analiză mai 

aprofundată a acestui subiect se va realiza prin metoda de evaluare Studiul de caz.  

- De asemenea, pe parcursul celor 3 apeluri de selecție lansate de GAL și analizate în prezentul 

raport de evaluare, nu au existat erate emise,  contestații pentru rapoartele de selecție emise de GAL și 

nici erate ale acestora, așadar indicatorii de realizare pentru întrebarea nr. 5 prin metoda analizei 

documentelor sunt: 

 Număr de măsuri cu supralicitare: 1 

 Numărul de proiecte respinse de AFIR/CRFIR:1 

 Numărul de contestații: 0. 

 Întrebarea de evaluare nr. 6 În ce măsură a sprijinit intervenția SDL dezvoltarea locală în zonele 

rurale? 

 În procesul de evaluare folosirea metodei analiza documentelor a constat în verificarea 

documentelor interne ale GAL pentru cuantificarea indicatorilor de realizare propuși. Aceștia au fost: 

1. Procentul populației rurale vizată de SDL 

2. Procentul populației rurale care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite 

3. Locuri de muncă create în cadrul proiectelor sprijinite. 

Criteriile de evaluare analizate au fost: 

1. Serviciile și infrastructurile locale în zonele rurale au fost îmbunătățite 

2. Accesul la serviciile și la infrastructurile locale în zonele rurale a crescut 

3. SDL a determinat crearea de oportunități de ocupare a forței de muncă.  

   În cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală GAL Ținutul Zimbrilor,  investițiile aferente domeniului 

de intervenție 6B au fost reprezentate prin măsurile 4.3, 4.4 și 4.5. Pentru perioada analizată au fost lansate 

două măsuri aferente domeniului de intervenție 6B, respectiv M 4.4. Dezvoltarea unor sate viabile prin 

inovare socială în teritoriul  GAL și M 4.5  Incluziunea socială pentru populația romă. 
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    Pentru criteriile  de evaluare specifice întrebării de evaluare nr. 6, în  analiza documentelor am 

folosit următoarele  surse de date: 

1. Fișele măsurilor 4.4 și 4.5 conform SDL inițială, SDL Ver.1 și SDL Ver. 2. 

2. Cererile de finanțare aferente proiectelor depuse și selectate de către GAL și AFIR/CRFIR. 

3. Anexa 2 trimestrială  transmisă către  CDRJ 

4. Fișele de monitorizare aferente proiectelor selectate pentru măsura 4.4. 

 Intervenția SDL în teritoriul GAL Ținutul Zimbrilor a fost realizată pentru toată populația celor 11 

UAT-uri componente. Alocarea financiară aferentă măsurilor specifice domeniului de intervenție 6B a 

reprezentat  40,66 %  din totalul planului financiar conform SDL inițială și SDL ver.1 și s-a majorat conform  

SDL ver. 2 atingând procentul de 55,55%. Măsura 4.4 a fost lansată prin apelul de selecție nr.1 pentru 

perioada 31.10.2017-19.01.2018 cu suma totală de 516,741.68 euro. Au fost depuse 9 proiecte, din care 

3 au fost declarate neconforme, 6 eligibile și selectate de către GAL, din care 5 au fost declarate eligibile 

și selectate de către CRFIR, valoarea totală a proiectelor declarate eligibile și selectate fiind de 412,153 

euro, iar Măsura 4.5 a fost lansată în apelul de selecție nr. 2 pentru perioada 30.03.2018-24.07.2018 cu 

suma totală de 71,648.47 euro, fiind depus pe această măsură un singur proiect care a fost ulterior retras 

din etapa de evaluare de la GAL. Investițiile vizate prin proiectele au avut ca obiect următoarele: 

 -achiziție utilaj pentru dotarea compartimentului de servicii publice; 

 - înființarea și accesibilizarea unui  spațiu de recreere; 

 - înființare două parcuri cu loc de joacă pentru copii și teren de sport acoperit 

 -achiziție utilaj pentru servicii publice în comunitatea romă și dezvoltarea de servicii sociale pentru 

populația romă.    

 Pentru a putea oferi răspuns la întrebarea de evaluare nr. 6, ne vom raporta la proiectele declarate 

eligibile și selectate de către AFIR/CRFIR. Așadar, prin intermediul acestor  proiecte se vor realiza investiții 

pentru populația din UAT,  după cum urmează:  

- Comuna Ghindăoani 1849 locuitori deserviți; 

- Comuna Agapia 3893 locuitori deserviți; 

- Comuna Brusturi 3852 locuitori deserviți; 

- Comuna Răucești 7781 locuitori deserviți; 

- Comuna Drăgănești 1389 locuitori deserviți. 

Prin intermediul cererilor de finanțare depuse pe măsura 4.4, beneficiarii au demonstrat că 

proiectele propuse se adresează întregii populații a UAT. 

O analiză mai aprofundată a evaluării contribuției SDL asupra dezvoltării locale se va realiza prin 

metoda de evaluare Analiza contrafactuală.  

 Indicatorul de realizare Procentul populației vizată de SDL: 3,12 % 

 Procentul populației rurale care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: 40,93 % 

 Locuri de muncă create în cadrul proiectelor sprijinite: 1.  

Întrebarea de evaluare nr. 8 În ce măsură a contribuit intervenția SDL asupra diversificării, creării și 

dezvoltării întreprinderilor mici din sectorul non agricol și creării de noi locuri de muncă? 

 În procesul de evaluare folosirea metodei analiza documentelor a constat în verificarea 

documentelor interne ale GAL pentru cuantificarea indicatorilor de realizare propuși. Aceștia au fost: 

1. Numărul firmelor înființate în teritoriul GAL  

2. Numărul de locuri de muncă create în teritoriul GAL 

3. Specificul firmelor înființate în teritoriul GAL. 
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 Criteriile de evaluare analizate au fost: 

1. Mic/Mare/Mediu 

2. Număr de locuri de muncă create în cadrul proiectelor sprijinite 

3. Număr de noi domenii de activitate în teritoriul GAL. 

   Pentru criteriile  de evaluare specifice întrebării de evaluare nr. 8, în  analiza documentelor am 

folosit următoarele  surse de date: 

1. Fișele măsurilor lansate în apelurile de selecție nr. 1, 2 și 3. 

2. Raportările lunare și trimestriale către AFIR/CDRJ 

3. Cererile de finanțare ale proiectelor depuse și selectate de către GAL și CRFIR 

4. Fișele de monitorizare ale proiectelor aflate în implementare. 

  În cele trei apeluri de selecție au fost lansate măsurile M 2.1, M 2.4, M 4.1, M 4.2, M 4.4, M 4.5, 

M 1.1, M 1.2. Situația proiectelor până la data de 01.10.2018 este următoarea: 

 

Nr. crt. Măsura lansată Stadiul proiectelor la data de 01.10.2018  

1 M 1.1 Proiectul depus a fost retras în etapa de evaluare de la AFIR. 

2 M 1.2 Nu au fost proiecte depuse. 

3 M 2.1 Proiectele depuse și selectate de către GAL au fost retrase de la AFIR în 
etapa de evaluare. Pentru cel de al doilea apel, proiectele se află în etapa 
de evaluare de la AFIR.  

4 M 2.4 Nu au fost depuse proiecte. 

5 M 4.4. Din cele 6 proiecte selectate de către GAL, 5 au fost selectate și de către 
AFIR, un proiect fiind declarat neeligibil. 

6 M 4.5 Proiectul depus a fost retras în etapa de evaluare de la GAL. 

7 M 4.1 Au fost depuse 2 proiecte care au fost selectate atât de GAL cât și de 
către AFIR. 

8 M 4.2 Au fost depuse 3 proiecte. Prin două proiecte a fost solicitată suma 
maximă disponibilă pe măsură. Toate cele trei proiecte au fost declarate 
eligibile de către GAL.  Proiectul selectat de către GAL a fost selectat și 
de către AFIR și se află în implementare.   

 Măsurile lansate s-au adresat solicitanților publici și privați.  Metoda analiza documentelor pentru 

întrebarea de evaluare nr. 8 s-a realizat pentru măsurile adresate beneficiarilor privați, respectiv pentru 

măsurile 4.1 și 4.2.  

Nr. crt Măsura lansată Caracteristicile proiectelor depuse 

1 M 4.1, sprijin 
forfetar, star-up 

Prin intermediul acestei măsuri s-au înființat două activități:  

 Înființare firmă de catering  

 Investiții în dezvoltarea serviciilor de instalații termice și sanitare 

2 M 4.2, măsură de 
investiții. 

 Dezvoltarea firmei prin achiziția de utilaje 

 Schimbare destinație locuință în pensiune agroturistică, 
împrejmuire, chioșc, loc de joacă, sistematizare verticală  

 Achiziția de echipamente și dotări pentru diversificarea activității  

 Prin măsura 4.1 s-au înființat două firme, una în localitatea Răucești și una în localitatea Vînători-

Neamț.  Activitatea localizată în comuna Răucești vizează înființarea și dezvoltarea unei activități de 

catering. Proiectul propune o activitate nouă în zona respectivă și va crea și păstra minim un loc de muncă. 

Activitatea localizată în comuna Vînători-Neamț vizează înființarea și dezvoltarea unei activități privind 
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dezvoltarea serviciilor de instalații termice și sanitare. De asemenea, activitatea propusă este o activitatea 

nouă în zona respectivă. Prin proiectul propus se vor crea două locuri de muncă. Prin măsura 4.2 s-a 

acordat sprijin pentru diversificarea activității de producție a unui agent economic din comuna Răucești. 

Condițiile de eligibilitate specifice măsurii 4.2 au condiționat acordarea sprijinului în funcție de numărul 

de locuri de muncă create, așadar solicitantul și-a asumat prin cererea de finanțare crearea și menținerea 

a trei locuri de muncă. Prin măsura 4.4 se va crea un loc de muncă. Ținând cont de ultima modificare a 

SDL din 2018, nu vom monitoriza locul de muncă creat prin măsura socială.  

 Analizând datele prezentate, putem concluziona următoarele: 

1. Măsura în care intervenția SDL a contribuit la numărul firmelor înființate în teritoriul GAL:  Măsură 

mare, deoarece au fost înființate două activități noi în teritoriul GAL Ținutul Zimbrilor.  În absența 

sprijinul oferit, șansele ca aceste două noi activități să se înființeze erau foarte mici. Solicitanții 

pentru M 4.1 nu au dispus de resurse financiare pentru crearea activităților propuse din surse 

proprii.  

2. Măsura în care intervenția SDL  a contribuit  la crearea numărului de locuri de muncă: Măsură 

mare, întrucât prin proiectele depuse în apelurile de selecție lansate în perioada analizată vor fi 

create și păstrate  6 locuri de muncă.  

3. În ce măsură a contribuit intervenția SDL asupra specificului firmelor înființate în teritoriul GAL: 

Măsură medie. Specificul firmelor înființate în teritoriul GAL: 3 noi activități înființate. Prin măsura 

4.1 s-a oferit posibilitatea creării și dezvoltării activităților specifice majorității claselor CAEN, 

așadar nu putem afirma că specificul firmelor înființate se datorează exclusiv SDL GAL Ținutul 

Zimbrilor, însă prin activitățile propuse solicitanții au trebuit să demonstreze că acestea se pliază 

pe domeniile prioritare ale GAL Ținutul Zimbrilor. 

Întrebarea de evaluare nr. 9  În ce măsură implementarea SDL a dus la creșterea identității regionale a 

teritoriului? 

 În procesul de evaluare folosirea metodei analiza documentelor a constat în verificarea 

documentelor interne ale GAL pentru cuantificarea indicatorilor de realizare propuși. Aceștia au fost: 

1. Numărul de vânzări directe ale produselor care promovează identitatea regională  

2. Mare/Mică/Medie 

3. Mare/Mică. 

 Criteriile de evaluare analizate au fost: 

1. Creșterea de vânzări directe a produselor care promovează identitatea regională  

2. Implicarea beneficiarilor în proiecte privind identitatea regională 

3. Participarea producătorilor la târgul tematic al GAL 

 Una dintre temele principale ale SDL GAL Ținutul Zimbrilor se concentrează pe dezvoltarea unei 

identități regionale. Identitatea regională este dată de produsele agricole și non-agricole din teritoriu, 

peisaje, rețele recreative care, odată dezvoltate, pot contribui  la dezvoltarea unui brand de teritoriu. 

Măsurile lansate în apelurile de selecție analizate care s-au adresat beneficiarilor privați au avut ca și 

criterii de eligibilitate și selecție demonstrarea faptului că activitățile propuse promovează identitatea 

regională a teritoriului.  

 Surse de date folosite  în studiului întrebării de evaluare nr. 9 au fost: 

1. Documentele interne ale GAL privind organizarea Târgului tematic „Ținutul Zimbrilor, Legenda 

continuă” 

2. Materiale de promovare ale evenimentului organizat pe data de 2 septembrie 2018 
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3. Listele de prezență de la eveniment pentru expozanți 

4. Pozele publicate pe site-ul www.gal-tinutulzimbrilor.ro 

5. Listele de participanți la eveniment vizitatori.  

 Târgul organizat de către Asociația GAL Ținutul Zimbrilor  s-a desfășurat în localitatea Răucești, în 

parcul din fața Primăriei. Acesta a  avut o durată de 4 ore. La acest târg au participat 38 de 

producători/expozanți din teritoriul GAL Ținutul  Zimbrilor. Atmosfera a fost întreținută de către cei 100 

de artiști locali din teritoriul GAL invitați la eveniment. Participanților  li s-au  oferit informații despre 

teritoriul Ținutul Zimbrilor, parteneriatul GAL Ținutul Zimbrilor, durata strategiei, activitățile întreprinse 

de GAL în vederea implementării SDL, numărul măsurilor și apelurilor care au fost lansate și cuantumul 

sprijinului pentru fiecare măsură și etapele accesării și implementării proiectelor prin GAL. Printre 

participanții de la acest eveniment s-au numărat reprezentanții UAT-urilor din teritoriul GAL Ținutul 

Zimbrilor  și din împrejurimi, reprezentanții  societății civile, locuitorii teritoriului GAL Ținutul Zimbrilor, 

reprezentanții AFIR.  În parcul din fața sediului primăriei au fost amplasate mese de prezentare unde 

expozanții/producătorii au avut posibilitate să-și expună produse tradiționale specifice din teritoriul GAL. 

Astfel, vizitatorii prezenți la târg au putut să deguste și să admire produsele expuse. Cei 38 de producători/ 

expozanți din teritoriul GAL Ținutul Zimbrilor care au participat la târgul organizat au făcut parte din 

următoarele domenii: apicultură, producția de lactate , confecții textile, meșteșuguri, pictură de icoane, 

cultivatori de legume/fructe, producător de ciorapi, prelucrarea cerii de albine, fabricare mobilă, fabricare 

obiecte din fier forjat, producători de arbuști ornamentali , producători de uleiuri. Toți cei 38 de 

producători/expozanți au fost incluși în cataloage și broșuri de prezentare. Aceste materiale au fost oferite 

tuturor producătorilor/expozanților care au participat la târg. Artiștilor locali li s-au oferit insigne cu 

emblema GAL Ținutul Zimbrilor. La târgul tematic a fost prezent în calitate de expozant și beneficiarul 

măsurii 4.2. În cadrul târgului, participanții au avut posibilitatea de a degusta produsele tradiționale 

oferite de aceștia. Acest eveniment a fost promovat în media locală printr-un articol de presă și o apariție 

la TV Moldova. 

 Urmare celor prezentate, indicatorii de rezultat sunt: 

1. În ce măsură implementare SDL a dus la creșterea numărului de vânzări directe a produselor care 

promovează identitatea regională: Mare măsură. Prin proiectul selectat pe măsura 4.2, 

solicitantul și-a luat angajamentul promovării identității regionale prin folosirea unor etichete pe 

produsele fabricate cu ajutorul aparaturii achiziționate. Ne raportăm la acest caz deoarece 

beneficiarul a participat la târgul tematic, fiind inclus în cataloagele de prezentare și în materialele 

de informare asupra târgului. Prin participarea acestuia a crescut vizibilitatea activității, a 

produselor fabricate și comercializate, ce va duce la   creșterea vânzărilor directe a produselor, 

inclusiv a celor care promovează identitatea regională.  

2. În ce măsură considerați că participarea producătorilor la târgul tematic al GAL a condus la 

creșterea identității regionale: Mare măsură.  Așa cum am specificat, publicitatea evenimentului 

s-a realizat printr-un articol de presă, un reportaj la o televiziune regională și fotografii afișate pe 

site-ul www.gal-tinutulzimbrilor.ro. Această publicitate a crescut vizibilitatea producătorilor 

locali, ceea ce va conduce la crearea unui brand local și la atingerea obiectivului specific propus 

prin Strategia de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală Ținutul Zimbrilor.   

3. În ce măsură implicarea beneficiarilor în proiecte privind identitatea regională a condus la 

creșterea identității regionale a teritoriului: Mare măsură. Indicatorii de monitorizare aferenți 

proiectelor pentru beneficiarii privați includ categoria  Numărul de proiecte ce au componente 

http://www.gal-tinutulzimbrilor.ro/
http://www.gal-tinutulzimbrilor.ro/
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inovative sau de protecția mediului. În accepțiunea GAL Ținutul Zimbrilor, componenta inovativă 

reprezintă valorificarea identității regionale. În apelurile de selecție 1,2 și 3, toate proiectele 

depuse de către beneficiarii privați conțin acest indicator de monitorizare, valorificarea identității 

regionale fiind făcută prin diverse modalități. De asemenea, demonstrarea faptului că proiectul 

propus spre finanțare contribuie la crearea identității regionale a reprezentat un criteriu de 

eligibilitate și/sau un criteriu de selecție. Proiectele aflate în implementare la data de 01.10.2018 

vor contribui la creșterea identității regionale a teritoriului prin acțiunile asumate de către 

solicitanți.  

Întrebarea de evaluare nr. 10  În ce măsură vor influența rezultatele implementării SDL actuale viitoarea 

programare? 

 În procesul de evaluare folosirea metodei analiza documentelor a constat în verificarea 

documentelor interne ale GAL pentru cuantificarea indicatorilor de realizare propuși. Aceștia au fost: 

1. Mare/Mică/Medie 

2. Numărul de solicitări de proiecte pentru măsurile epuizate  

3. Mare/Mică. 

 Criteriile de evaluare analizate au fost: 

1. Gradul de dificultate al implementării proiectelor 

2. Activitatea de animare  

3. Bugetul de finanțare disponibil. 

Sursele de date folosite pentru întrebarea de evaluare nr. 10 au fost: 

1. Rapoartele de monitorizare ale proiectelor selectate în apelurile de selecție 1, 2 și 3. 

2. Solicitările de redistribuire sume către măsurile supralicitate 

3. Notele de aprobare modificare SDL 2018 

4. Anexa 1- Propunere modificare SDL . 

5. Liste de așteptare proiecte eligibile pentru măsurile cu supralicitare.  

După semnarea contractului de finanțare, constituirea echipei tehnice și creionarea ghidurilor 

măsurile propuse prin Strategie de Dezvoltare Locală GAL Ținutul Zimbrilor, s-a desfășurat activitatea de 

animare în teritoriu. Aceasta a constat în realizarea a câte o întâlnire  în fiecare UAT componentă între 

membrii echipei GAL și participanții din domeniul privat din teritoriu, iar la finalul perioadei fiind realizată 

o singură  activitate de animare specifică beneficiarilor publici. În total au fost desfășurate 12 acțiuni de 

animare, încheiate cu liste de prezență și poze, aceste din urmă fiind publicate și pe site-ul www.gal-

tinutulzimbrilor.ro. Una dintre principalele probleme evidențiate în activitățile de animare a fost reticența 

posibililor solicitanți în fiscalizarea activităților desfășurate. În ceea ce privește măsurile agricole, 

nemulțumirea participanților a fost legată de stabilirea dimensiunii exploatațiilor agricole corelată cu 

valoarea sprijinului. În continuare echipa tehnică a GAL ținutul Zimbrilor desfășoară activitate de animare 

prin participarea la evenimente de genul „Zilele comunei” în UAT-urile partenere. În anul 2018, aceasta a 

fost prezentă în Agapia-09.09.2018, Brusturi-29.07.2018, Bălțătești-26.08.2018, Răucești 02-09.2018 și 

Vănători-Neamț-14 și 19.08.2018. 

Solicitanții măsurilor lansate în apelurile de selecție 1,2 și 3 au fost dintre cei prezenți la acțiunile 

de animare în teritoriu.  

http://www.gal-tinutulzimbrilor.ro/
http://www.gal-tinutulzimbrilor.ro/
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Pentru criteriul de selecție Gradul de dificultate al implementării proiectelor, putem afirma că 

acesta are o influență mare asupra viitoarei programări, deoarece dacă proiectele nu au un parcurs 

favorabil și se ivesc probleme în implementare, numărul de solicitanți va fi din ce în ce mai mic.  

Pentru criteriul de selecție Activitatea de animare, putem afirma că acesta are o influență  medie 

asupra programării viitoare  întrucât aceasta s-a desfășurat corespunzător exigențelor impuse de 

structurile superioare, însă  mentalitatea  populației  se va schimba doar prin exemple de bună practică, 

iar acestea pot fi prezentate doar prin  implementarea eficientă a SDL GAL Ținutul Zimbrilor.  

Pentru criteriul de selecție Bugetul de finanțare disponibil, putem afirma că acesta este un 

indicator care are o influență mare asupra programării viitoare deoarece trebuie să acordăm măsurilor 

specifice beneficiarilor privați un buget mai mare conform solicitărilor din alocarea SDL 2014-2020. Nevoia 

de finanțare din teritoriu va trebui să se reflecte în alocarea bugetară viitoare, astfel încât lecțiile învățate 

în SDL 2014-2020 să ajute creionarea și implementarea viitoarei programări.  

 

Întrebarea de evaluare nr. 11  Cum apreciați modul în care au fost aplicate cele 7 caracteristici specifice 

ale abordării LEADER? 

 În procesul de evaluare folosirea metodei analiza documentelor a constat în verificarea 

documentelor interne ale GAL pentru cuantificarea indicatorilor de realizare propuși. Aceștia au fost: 

1. Numărul de proiecte care au caracter inovativ. 

2. În mare măsură/În măsură medie/În mică măsură 

3. Mare/Mică.  

Criteriile de evaluare analizate au fost: 

1. Caracterul inovativ al proiectelor depuse pentru finanțare 

2. Gradul de interes pentru măsurile privind cooperarea  

3. Relevanța măsurilor propuse de SDL pentru nevoile din teritoriu.  

 Sursele de date folosite pentru întrebarea de evaluare nr. 11 au fost: 

 1. Liste de prezență acțiuni de animare privind asociativitatea 

 2. Cererile de finanțare depuse în apelurile de selecție 1, 2 și 3. 

 3.  Fișele măsurilor conform SDL inițială și din versiunile actualizate.  

Strategia de Dezvoltare Locală GAL Ținutul Zimbrilor a fost structurată pe 11 măsuri specifice atât 

beneficiarilor privați cât și celor publici. Din  etapa de consultare  în teritoriu realizată înainte de scrierea 

strategiei, a reieșit necesitatea sprijinirii creării de forme asociative, deoarece demersurile de înființare și 

dezvoltare de forme asociative asigură dezvoltare pentru mai mulți beneficiari direcți și indirecți de pe 

teritoriul GAL Ținutul Zimbrilor, rezolvă nevoile economice și face ca fermierii individuali să poată 

beneficia de o rată mai mare de ajutor nerambursabil printr-o formă asociativă  comparativ cu ajutorul pe 

care îl pot accesa individual. Prin Strategia de Dezvoltare Locală GAL Ținutul Zimbrilor a fost creată o 

măsură intitulată M 1.2  Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative în teritoriul GAL 

Ținutul Zimbrilor  cu o alocare financiară de 85,978.17 euro. Sprijinul acordat poate atinge procentul de 

intensitate publică de 100% din totalul cheltuielilor eligibile. Forma asociativă creată prin intermediul 

acestei măsuri va putea accesa sprijin prin măsura 2.2 Modernizarea exploatațiilor agricole, sau prin 

măsurile similare de pe plan național, acesta fiind un  factor pozitiv care influențează crearea unei structuri 

asociative în teritoriu.  Măsura 1.2 este o măsură foarte importantă pentru implementarea Strategiei de 

Dezvoltare Locală, nerealizarea formei asociative ducând la o penalizare a GAL Ținutul Zimbrilor.    
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Măsura 1.2 a fost lansată în cadrul apelului de selecție nr. 2 în perioada 30.03.2018-24.07.2018. 

În timpul apelului de selecție au existat două întâlniri de animare privind asociativitatea prima întâlnire 

fiind pe data de 11 mai,  iar a doua pe data de 11 iunie, ceea ce demonstrează că există interes pentru 

această măsură. Propunerile prezentate de către participanți nu s-au materializat prin depunerea unui 

proiect pe măsura de asociativitate deoarece nu s-a format grupul inițial de la care să pornească forma 

asociativă. Măsura va fi relansată în martie 2019. Până la lansare vom încerca să regândim măsura pentru 

a facilita formarea structurii asociative.  

Măsurile adresate beneficiarilor privați/publici M 1.1, M1.2, M 2.1, M 2.2,  M 2.4, M 3.1; M 4.1 și 

M 4.2  au ca indicatori de monitorizare Numărul de proiecte care au componente inovative sau de 

protecția mediului. Caracterul inovativ al proiectelor depuse în apelurile de selecție 1,2,3 se referă în mod 

principal la valorificarea identității regionale și în plan secundar la folosirea unor metode și tehnici cu 

caracter inovativ în domeniul de activitate: o activitate nouă în teritoriu, un proces nou( folosirea unui 

filtru cu osmoză inversă), o modalitate de producere a energiei electrice folosite în activitate( componentă 

atât inovativă cât și de protecția mediului). Așadar din cele 9 proiecte selectate  la GAL Ținutul Zimbrilor, 

cele 5 proiecte depuse de beneficiari privați demonstrează faptul că au componentă inovativă. În 

indicatorii de monitorizare vor fi selectați doar indicatorii aferenți celor 3 proiecte  care se află în 

implementare, 2 proiecte fiind momentan pe lista de așteptare. 

În ceea ce privește relevanța măsurilor propuse de SDL pentru nevoile din teritoriu, pe baza 

rezultatelor acțiunilor de animare și al rezultatelor apelurilor de selecție, putem aprecia următoarele: 

- Pentru domeniul agricol măsurile au fost conturate corect, însă se dorește o relaxare a 

condițiilor de accesare, însă aceste lucruri nu se pot modifica la nivel de GAL ci trebuie să 

pornească de la nivel superior. Au fost foarte mulți solicitanți care au venit să ceară informații 

despre măsurile agricole, dar care nu se încadrau în condițiile de eligibilitate; 

- Pentru domeniul non agricol sprijin forfetar din teritoriu au fost solicitări de finanțare, însă 

acești potențiali beneficiari nu au dorit continuarea demersului din diverse motive, 

principalele fiind perioada de monitorizare de 3 ani și obligativitatea creării locurilor de 

muncă.  

-  Pentru domeniul non agricol- măsura de investiții a existat un interes foarte mare, dovadă 

fiind cele două proiecte aflate pe lista de așteptare. Nemulțumirile legate de această măsură 

au vizat doar  valoarea redusă a sprijinului.  

- Pentru măsurile privind dezvoltarea locală a existat un interes foarte mare, ceea ce a dus și la 

modificarea planului financiar conform SDL Ver. 2. 

- Pentru măsura privind formarea a existat interes, însă proiectul depus a fost retras în etapa 

de evaluare de la AFIR. Măsura s-a relansat în perioada 23.01.2019-28.02.2019. 

- Pentru măsura privind protecția mediului nu a existat interes în cadrul apelului, însă în baza 

celor identificate în ședințele de consultare desfășurate anterior scrierii SDL credem că în 

apelul de selecție nr. 2 pentru M 3.1 se va depune cel puțin un proiect. 

- Pentru măsura privind asociativitatea este interes așa cum am specificat anterior, rezultatele 

urmând să apară după finalizarea apelului numărul 2 pentru această măsură.  

Toate măsurile au fost scrise pe baza cerințelor venite din teritoriu și prin rezultatele apelurilor de 

selecție desfășurate în perioada analizată se demonstrează faptul că măsurile propuse de SDL sunt 

relevante pentru nevoile din teritoriu  în mare măsură.     
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Prin Strategia de Dezvoltare Locală  GAL Ținutul Zimbrilor este încurajată  crearea parteneriatelor 

în scopul  depunerii de proiecte, iar acțiunile finanțate prin măsurile de dezvoltare locală creează un mediu 

favorabil pentru  investițiile finanțate prin măsurile adresate beneficiarilor privați.  De asemenea, GAL-ul 

este beneficiar eligibil pentru proiectele privind infrastructura socială și minoritățile.  

 

4.4  Studiul de caz  
Această metodă de evaluare este reprezentată de analiza detaliată a unei situații pentru a ilustra 

un fenomen. Utilizarea acestei metode de analiză pentru evaluarea implementării Strategiei de Dezvoltare 

Locală GAL Ținutul Zimbrilor implică examinarea unui număr limitat de cazuri pe care le considerăm utile 

pentru a ilustra anumite fenomene cu privire la implementarea strategiei și la rezultatele obținute pentru 

perioada analizată. 

În procesul de evaluare a Strategiei de Dezvoltare Locală GAL Ținutul Zimbrilor pentru perioada 

22.12.2016-01.10.2018, am folosit această metodă pentru a aborda tema Mecanismul de implementare 

al strategiei.  Metoda de evaluare Studiul de caz s-a utilizat împreună cu Analiza documentelor și Interviul. 

Pentru tema de evaluare Mecanismul de implementare al strategiei am evaluat măsura în care 

expertiza tehnică a personalului GAL a influențat implementarea SDL pe parcursul celor trei apeluri de 

selecție lansate.  

După semnarea contractului de finanțare subsecvent numărul 1, a fost formată echipa tehnică, la 

început alcătuită din 5 membri, ulterior din 7 membri iar în prezent din 6 membri. Evaluarea prin metoda 

studiului de caz s-au axat doar pe activitatea de lansare apeluri de selecție. Premergător lansării primului 

apel de selecție, echipa tehnică a beneficiat de formare profesională prin participarea la cursul Evaluator 

proiecte. După finalizarea cursului s-a desfășurat activitatea de animare în teritoriu prin prezentarea 

măsurilor din SDL în fiecare UAT componentă, activitatea ce a debutat pe data de 20.06.2017 și s-a finalizat 

pe data de 11.07.2017. După realizarea acestei activități a fost organizată sesiunea de instruire lideri locali. 

Motivația alegerii liderilor locali și instruirea acestora a pornit de la necesitatea prezenței în fiecare UAT a 

unei persoane care să faciliteze transferul de informații dinspre echipa tehnică GAL înspre potențialii 

beneficiari de proiecte. În total, pe teritoriul GAL Ținutul Zimbrilor sunt 15 lideri locali, având UAT-uri care 

au mai mult de o persoană desemnată. Toți liderii locali au parcurs trei module de instruire pe o durată 

de 19 zile, astfel: Modulul 1 Implementarea abordării LEADER, Modulul 2 Management de proiect și 

Modulul 3 Întocmirea cererilor de plată, a dosarelor de achiziții.  

 Documentele aferente apelurilor de selecție au fost întocmite de către echipa tehnică a GAL 

Ținutul Zimbrilor: ghiduri, fișe de conformitate, fișe de eligibilitate, fișe de selecție, cereri de finanțare, 

anexe și proceduri. 

Activitatea de evaluare proiecte a fost desfășurată doar de către echipa tehnică, pentru apelurile 

de selecție 1, 2 și 3 neavând activitate externalizată și nici asesori.  

Rezultatele apelurilor de selecție 1, 2 și 3 sunt următoarele: 

- Apelul de selecție nr. 1: M 2.1- au fost depuse 3 proiecte, care au fost declarate eligibile și 

selectate de către echipa tehnică GAL, conform raportului de selecție aferent măsurii. Cele 3 

proiecte au fost trimise pentru evaluare către AFIR Neamț. Beneficiarii le-au retras în etapa 

de evaluare de la AFIR. 

M 2.4- nu au fost proiecte depuse.  

M 4.1- au fost 2 proiecte depuse, ambele fiind declarate eligibile și 

selectate de către GAL și AFIR.  
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M 4.2- au fost depuse 3 proiecte, toate fiind declarate eligibile de 

către GAL. A fost selectat doar un singur proiect, cel care a avut punctajul cel mai mare, 

celelalte 2 fiind pe lista de așteptare. Proiectul selectat de către GAL a fost selectat și de către 

CRFIR. 

M 4.4- au fost depuse 9 proiecte, 3 au fost declarate neconforme, 

iar 6 au fost declarate eligibile și selectate de către GAL. Din cele 6 proiecte doar 5 au fost 

selectate și de către CRFIR.  

- Apelul de selecție nr. 2: M 1.1- a fost depus un proiect care a fost declarat eligibil și selectat 

de către GAL și a fost retras în etapa de evaluare de la AFIR.  

M 1.2- nu au fost depuse proiecte 

  M 4.5- a fost depus un proiect care a fost retras în etapa de evaluare 

de la GAL  

- Apelul de  selecție nr. 3:  M 2.1-au fost depuse 5 proiecte care au fost declarate eligibile și 

selectate de către GAL. În perioada analizată, cele 5 proiecte s-au aflat în evaluare la AFIR.  

În cadrul activității de lansare apeluri de selecție nr. 1, 2 și 3 am analizat următoarele: 

- măsura 4.2  singura măsură cu supralicitare pentru perioada analizată care mai are proiecte 

pe lista de așteptare 

- măsura 4.4 măsură cu supralicitare, însă după evaluare au mai rămas surse financiare 

disponibile 

- măsura 2.1 apel de selecție nr. 3 deoarece au fost depuse proiecte prin care s-a solicitat 

suma maximă disponibilă. 

Măsura 4.2 Încurajarea micilor întreprinzători rurali a avut o alocare financiară de 143,296.40 

euro și a fost construită ca o măsură similară sM 6.4 Modernizarea activității neagricole.  Pe această 

măsură au fost depuse proiecte în valoare ajutor public nerambursabil de 311,663.40 euro. Proiectul 

privind activitatea de producție mai fusese depus pe sM 6.4, însă statusul lui a fost proiect retras, respectiv 

contract de finanțare neîncheiat. Al doilea proiect depus a vizat dezvoltarea unei structuri de primire 

turistică. Proiectul fusese scris tot pentru depunerea pe sM 6.4 însă, din cauza punctajului mic, nu a mai 

fost depus. Cel de al treilea proiect a vizat dezvoltarea unei activități recreative și nu a mai fost depus pe 

măsuri similare 4.2. Conform celor relatate apreciem că supralicitarea nu se datorează expertizei tehnice 

a echipei GAL, întrucât prin măsura 4.2 solicitanții au găsit o alternativă de finanțare, nu o sursă de 

finanțare complet nouă față de ce propunea programul național. 

Măsura 4.4 Dezvoltarea unor sate viabile prin inovare socială în teritoriul GAL a avut o alocare 

financiară de 516,741.61 euro și a fost construită ca o măsură similară sM7.2 și sM7.6. În primul apel de 

selecție au fost depuse proiecte în valoare de 704,861.40 euro, echipa tehnică GAL a selectat proiecte în 

valoare de 489,387.40, iar CRFIR a selectat proiecte în valoare de 412,153.00 euro. Neconformitatea celor 

3 proiecte depuse este din cauza faptului că nu au fost depuse documentele obligatorii sau acestea nu au 

fost întocmite corect. In cadrul Apelului de Selecție nr.1 pentru Măsura 4.4  toate cele 6 proiecte au fost 

declarate ELIGIBILE și SELECTATE la GAL respectând prevederile Fisei Măsurii M4.4 din SDL1 aprobat de 

MADR si ale Ghidului și Anexelor M4.4 aprobate de CDRJ. Cu toate acestea CRFIR a decis ca un proiect 

este neeligibil pe motivul nerespectării unui criteriu de eligibilitate impus de Fisa Generala de Eligibilitate. 

Discrepanțele înregistrate între valorile solicitate de UAT este din cauza neimpunerii unei sume maxime 

per proiect. Pentru măsura 4.4, după încheierea apelului de selecție, au existat foarte multe cereri privind 

suplimentarea alocării financiare în scopul relansării acesteia. Din cauza acestor cereri, echipa GAL 
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împreună cu membrii CD au decis suplimentarea măsurii pentru a da și UAT-urilor care nu au beneficiat 

de sprijin prin apelul de selecție nr. 1 posibilitatea depunerii a câte un proiect cu valoarea maximă eligibilă.  

Măsura 2.1 Identitate regională prin transformarea fermelor mici în ferme de referință a fost 

lansată în apelul 1 și în apelul 3. Retragerea proiectelor din etapa de evaluare aferentă apelului de selecție 

nr. 1 a fost realizată de beneficiari. Metoda de evaluare se concentrează doar pe apelul de selecție nr. 3. 

Suma lansată prin apelul de selecție nr. 3 a fost de 75,000.00 euro, iar valoarea proiectelor depuse, 

eligibile și selectate de către GAL a fost de 75,000.00 euro. La data de 01.10.2018, proiectele se aflau în 

evaluare la AFIR. Creșterea gradului de interes pentru măsura 2.1 în apelul 3 față de apelul 1 se datorează 

activității de animare.  

Toate documente aferente măsurilor lansate în cele 3 apeluri au fost publicate prima dată în 

consultare și apoi în variantă finală.  A fost creată o rubrică pe site-ul www.gal-tinutulzimbrilor.ro intitulată 

Întrebări și răspunsuri unde  au fost date răspunsuri oficiale pentru întrebările adresate.  

Procesul de selecție s-a desfășurat corespunzător, nu au existat contestații și nici erate. Toate 

documentele puse la dispoziția solicitanților nu au fost modificate pe parcurs și nici nu au fost emise erate.  

Din cele relatate, putem aprecia faptul că expertiza echipei tehnice a influențat implementarea 

SDL în măsură mare deoarece chiar dacă toate documente aferente apelurilor de selecție 1,2 și 3  au fost 

întocmite corect și coerent, au fost publicate conform procedurilor legale în scopul asigurării 

transparenței și nu au existat contestații privind procesul de selecție, faptul că un proiect dintre cele 

declarate eligibile și selectate de către GAL a fost declarat neeligibil de către CRFIR are un impact mare 

asupra implementării SDL.  

4.5  Analiza contrafactuală 
Această metodă de evaluare a fost folosită pentru a măsura diferența dintre rezultatul intervenției 

Strategiei de Dezvoltare Locală și rezultatul la care s-ar fi ajuns în absența intervenției respective. În 

procesul de evaluare, am folosit această metodă pentru întrebarea de evaluare În ce măsură a sprijinit 

intervenția SDL dezvoltarea locală în zonele rurale? Analiza contrafactuală se referă la rezultatele 

intervenției puse exclusiv pe seama acesteia prin determinarea măsurii schimbării înregistrate datorită 

intervenției, comparativ cu ce s-ar fi întâmplat în absența acesteia.  

Pentru perioada analizată, evaluarea s-a concentrat pe măsura 4.4 Dezvoltarea satelor viabile prin 

inovare socială în teritoriul GAL , măsură pentru care avem rezultate reale-contracte de finanțare 

semnate.  Măsura 4.4 are ca obiective generale reducerea sărăciei și îmbunătățirea calității vieții, 

conservarea moștenirii culturale, îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor prin dezvoltarea spațiilor 

publice locale și creșterea numărului de locuitori din teritoriul GAL care beneficiază de servicii 

îmbunătățite. Obiectivele secundare ale măsurii sunt reprezentate de creșterea numărului de persoane 

care nu mai aparțin grupurilor vulnerabile, a numărului de persoane care beneficiază de servicii sociale, a 

numărului de proiecte inovative social, a numărului de investiții care au componente de protecție a 

mediului, a numărului de obiective de patrimoniu cultural de clasă B de interes local restaurate și intrate 

în circuitul turistic, a numărului populației care beneficiază de spații publice locale îmbunătățite și a 

numărului populației care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite.  

 Toate proiectele depuse pe măsura 4.4 au vizat investiții pentru întreaga populație a fiecărui UAT 

solicitant și au avut ca obiective principale reducerea sărăciei și îmbunătățirea calității vieții, 

îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor prin dezvoltarea spațiilor publice locale și creșterea 

numărului de locuitori din teritoriul GAL care beneficiază de servicii îmbunătățite. Obiectivele 

http://www.gal-tinutulzimbrilor.ro/
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suplimentare au fost creșterea numărului populației care beneficiază de spații publice locale îmbunătățite 

și creșterea numărului de persoane care beneficiază de servicii sociale.   

 Măsura 4.4 a fost scrisă pornind de la ghidurile naționale 7.2 și 7.6, însă în fișa măsurii se regăsesc 

și alte categorii de acțiuni eligibile care au fost considerate de GAL ca având o importanță mare asupra 

dezvoltării zonelor rurale. Solicitările pentru finanțare au venit pentru astfel de acțiuni eligibile care nu se 

puteau realiza în alt mod prin programele europene decât prin intermediul măsurii 4.4 propuse de GAL 

Ținutul Zimbrilor. Chiar dacă finanțarea propusă prin M 4.4 este mică față de programele naționale( 

200.000 euro SDL inițial și ver. 1 și de 60891,11 euro conform SDL ver. 2),  gradul de solicitare a fost foarte 

mare datorită activităților eligibile finanțate.  

 Proiectele depuse pe măsura 4.4 s-au concentrat pe găsirea soluției optime pentru contribuția la 

dezvoltarea rurală utilizând resurse financiare reduse. Marea majoritate a proiectelor a avut ca activitate 

eligibilă achiziționarea unui utilaj pentru dotarea/modernizarea compartimentelor  serviciilor publice 

locale.( UAT Agapia, Drăgănești, Ghindăoani). Cele două comune Drăgănești și Ghindăoani au grad mare 

de sărăcie, locuitori puțini și surse de finanțare reduse. Niciuna dintre cele două comune nu a fost aplicant 

pe sM 7.2 sau 7.6, astfel încât finanțarea prin GAL a reprezentat o șansă reală de finanțare. Prin proiectele 

depuse de aceste 3 comune se vor dezvolta zonele respective prin faptul că se vor presta servicii pentru 

toată populația( întreținere, deszăpezire ș.a), așadar apreciem că în lipsa finanțării propuse de GAL aceste 

investiții nu ar fi fost posibile, iar obiectivul privind creșterea numărului de locuitori care beneficiază de 

servicii îmbunătățite a fost atins. O altă temă a proiectelor depuse și selectate pe M 4.4 a reprezentat  

investiții în crearea spațiilor de recreere, joacă și terenuri de sport.  De asemenea, activitățile propuse nu 

erau eligibile prin programele naționale, ceea ce demonstrează faptul că în lipsa finanțării propuse de GAL, 

acestea nu ar fi fost realizate. Prin aceste proiecte s-a atins obiectivul principal al măsurii, și anume 

îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor prin dezvoltarea spațiilor publice locale. Dezvoltarea locală 

se va realiza și prin măsurile 4.5 și 4.3, însă acestea nu au fost lansate până la data de 01.10.2018 sau nu 

au avut proiecte eligibile și selectate. De asemenea, măsura 4.4 au fost relansată în luna octombrie 2018 

pentru a da posibilitatea și celorlalte UAT-uri care nu au reușit să depună proiecte în apelul 1 să depună 

proiect care să contribuie la dezvoltarea locală în zonele rurale. Apreciem astfel că intervenția SDL a 

sprijinit dezvoltarea locală în zonele rurale în măsură mare.  

4.6  Verificarea funcționării logicii de intervenție a strategiei 
 Această metodă a presupus analiza măsurii în care rezultatele obținute prin implementarea 

strategiei se datorează operațiunilor finanțate în cadrul strategiei și nu altor factori. Prin întrebările 

adresate s-au urmărit obținerea unor dovezi ale faptului că logica de intervenție a funcționat și că 

rezultatele obținute se datorează acțiunilor realizate prin implementarea SDL.  

 În evaluarea SDL GAL Ținutul Zimbrilor pentru perioada 22.12.2016-01.10.2018, am folosit această 

metodă pentru a evalua măsura în care intervenția SDL a contribuit la îmbunătățirea competitivității 

firmelor locale și la diversificarea, crearea, dezvoltarea întreprinderilor mici din sectorul non agricol și 

asupra creării de noi locuri de muncă.  

 Metoda de evaluare „Verificarea funcționării logicii de intervenție” s-a folosit împreună cu 

metodele de evaluare interviu, sondaj de opinie și analiza documentelor pentru întrebările de evaluare  7 

și 8:  În ce măsură intervenția SDL a contribuit la îmbunătățirea competitivității firmelor locale? și În ce 

măsură a contribuit intervenția SDL asupra diversificării, creării și dezvoltării întreprinderilor mici din 

sectorul non agricol și creării de noi locuri de muncă?. 
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 Aplicarea metodei Verificarea funcționării logicii de intervenție pentru ambele întrebări de 

evaluare  s-a axat pe studiul măsurilor 4.1 și 4.2 și a efectelor generate de către implementarea proiectelor 

depuse  în teritoriul GAL, adică pe studiul celor 3 proiecte declarate eligibile și selectate.  

 Verificarea funcționării logicii de intervenție a GAL Ținutul Zimbrilor a constat în analiza măsurii în 

care prin investițiile realizate conform proiectelor selectate se vor atinge obiectivele inițiale ale măsurii și 

dacă aceste obiective s-ar putea atinge prin alte intervenții independente de cea studiată.  

 Obiectivul general al M 4.1 este reprezentat de obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 

economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă iar obiectivele 

specifice ale măsurii 4.1 sunt reprezentate de  diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului 

de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non agricol, crearea serviciilor pentru populația 

rurală prestate de către microîntreprinderi  și crearea  infrastructurii și serviciilor turistice.  

 Prin proiectele selectate se vor realiza două activități noi care presupun  înființarea unei activități 

de catering și dezvoltarea serviciilor de instalații termice și sanitare, proiecte care vor duce la îndeplinirea 

obiectivelor general și a obiectivelor specifice 1 și 2. Ambele activități sunt noi în comunele unde se 

implementează.  

Similar M 4.1 este programul START UP, însă condițiile de accesare și implementare sunt diferite( 

criteriile de departajare, concurență, plăți) și sM 6.2, însă acesta din urmă nu mai are resurse financiare 

pentru alocarea 2014-2020, iar criteriile de selecție nu ar fi permis primirea sprijinului de către cei 2 

solicitanți.  Sprijinul oferit prin intermediul măsurii este  de tip forfetar-70% la contractare și 30% după 

îndeplinirea obiectivului obligatoriu și este condiționat de crearea și păstrarea locurilor de muncă aferente 

sumei solicitate.   

Obiectivul general al măsurii 4.2 este reprezentat de dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin 

încurajarea activităților non-agricole, în scopul creșterii numărului de locuri de muncă și a veniturilor 

adiționale iar obiectivele specifice ale M 4.2 sunt reprezentate de crearea și menținerea locurilor de 

muncă în spațiul rural, creșterea valorii adăugate în activități non-agricole și de turism, diversificarea 

serviciilor pentru populația rurală prestate de către microîntreprinderi și îmbunătățirea și diversificarea 

infrastructurii și serviciilor turistice. Similar măsurii 4.2 este sM 6.4, însă resursele financiare disponibile 

acesteia au fost epuizate foarte repede. Prin proiectul selectat pe această măsură, care vizează o activitate 

de producție, se vor atinge obiectivul general și obiectivele specifice 1,2 și 4.  

Pentru întrebarea de evaluare nr. 7 În ce măsură intervenția SDL a contribuit la îmbunătățirea 

competitivității firmelor locale?, raportându-ne la criteriile de evaluare propuse și la indicatorii de rezultat, 

apreciem că intervenția SDL a contribuit la îmbunătățirea competitivității firmelor locale în măsură mare, 

prin faptul că prin sprijinirea activității de producție am contribuit la diversificarea gamelor de produse 

ale agenților economici din teritoriul GAL, reputația întreprinderilor locale și a produselor acestora s-a 

îmbunătățit  și condiția socială a întreprinzătorilor și a familiilor acestora s-a îmbunătățit.  

Pentru întrebarea de evaluare nr. 8 În ce măsură a contribuit intervenția SDL asupra diversificării, 

creării și dezvoltării întreprinderilor mici din sectorul non agricol și creării de noi locuri de muncă?, 

raportându-ne la criteriile de evaluare propuse și la indicatorii de rezultat, apreciem că intervenția SDL a 

contribuit asupra diversificării, creării și dezvoltării întreprinderilor mici din sectorul non agricol și creării 

de locuri de muncă în măsură mare , deoarece: au fost create două firme noi în teritoriu, se vor crea și 

menține pentru o perioadă de cel puțin 3 ani 6 locuri de muncă și domeniile de activitate în care au fost 

create cele două firme noi sunt diferite față de ce a existat în teritoriu.  
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În lipsa intervenției SDL și ținând cont de reticența față de fiscalizare, de desele schimbări privind 

legislația muncii, apreciem că aceste schimbări nu s-ar fi produs, nu s-ar fi creat cele două activități noi, 

nu s-ar mai  fi investit în dezvoltarea activității de producție și nici nu s-ar mai fi creat locurile de muncă 

obligatorii impuse de fișele măsurilor. Existența sprijinului financiar a contracarat efectele negative ale 

mediului de afaceri teritorial.   

 

Capitolul 5  

Constatările și concluziile evaluării 
 

5.1  Tema: Logica intervenției Strategiei de Dezvoltare Locală 
          Întrebarea de evaluare nr. 1: În ce măsură logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală 

este încă relevantă față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului? 

În urma evaluării efectuate prin cele trei metode propuse, utilizând sursele de date menționate, 

am constat următoarele: 

 Prin metoda analizei documentelor a fost evidențiat faptul că logica de intervenție a strategiei de 

dezvoltare locală este încă relevantă pentru nevoile din teritoriu, însă în perioada supusă evaluării au fost 

realocări bugetare între măsuri în valoare de 267.879,92 euro, iar două dintre măsuri au fost modificate 

pentru a ține cont de dinamica acestora, în cauză fiind M 2.2 și M 4.4. Această argumentare se bazează 

pe faptul că toate măsurile propuse inițial vor fi lansate, încă există interes pentru depunere proiecte 

pentru măsurile lansate cu alocarea financiară epuizată și pentru cele care se vor lansa. Realocarea 

bugetară între măsură s-a realizat luând în considerarea solicitarea mare de cereri de proiecte pentru M 

4.4 și noii indicatori de monitorizare aferenți M 2.2.  

 Cea de a doua metodă de analiză, interviul, s-a adresat liderilor locali, deoarece aceștia cunosc 

realitatea din teritoriu și reprezintă puntea de legătură dintre membrii echipei tehnice GAL și potențialii 

beneficiari din teritoriu. În urma desfășurării interviului, s-a demonstrat faptul că, pentru perioada 

evaluată, logica de intervenție este încă relevantă față de nevoile socio-economice și potențialul de 

dezvoltare ale teritoriului. 

 Metoda de evaluare sondajul de opinie s-a concentrat pe completarea unui chestionar de către 

participanții selectați de către liderii locali în fiecare UAT. În urma primirii și centralizării datelor din 

chestionare, a reieșit faptul că logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală este încă relevantă 

față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului. 

 Întrebarea de evaluare nr. 2: Cât de coerentă este logica intervenției care stă la baza strategiei 

de dezvoltare locală? 

 În urma evaluării efectuate prin cele trei metode propuse, utilizând sursele de date menționate, 

am constat următoarele: 

 Prin metoda analizei documentelor s-a demonstrat faptul că pentru perioada analizată au fost 

lansate măsuri ai căror indicatori de monitorizare au fost atinși. De asemenea, a fost justificată necesitatea 

transferării indicatorilor de monitorizare între măsuri în scopul alinierii la prevederile articolului 20 din 

Regulamentul European 1305/2013. Resursele alocate fiecărei măsuri sunt suficiente pentru a genera 

realizările și rezultatele propuse. Indicatorii de monitorizare sunt specifici, măsurabili, fezabili, relevanți și 
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suficienți  pentru a oferi o imagine clară asupra realizărilor obținute. În fișele măsurilor au fost trecute 

obiectivele generale și obiectivele specifice care relevă rezultatele așteptate în urma implementării SDL.  

 Metoda de evaluare interviu s-a adresat studiului măsurii în care beneficiarii de proiecte apreciază 

coerența logicii intervenției care stă la baza strategiei de dezvoltare locală. În urma desfășurării interviului, 

a rezultat faptul că activitățile prevăzute în SDL și resursele alocate sunt suficiente pentru a genera 

rezultatele așteptate.  

 Utilizarea chestionarului în vederea realizării evaluării prin metoda sondajului de opinie  a 

subliniat faptul că percepția din teritoriul GAL, din punctul de vedere al participanților, este că logica 

intervenției care stă la baza strategiei de dezvoltare locală este coerentă.  

5.2  Tema: Valoarea adăugată datorată metodei LEADER 
 Întrebarea de evaluare nr. 3: Ce beneficii au fost obținute datorită metodei LEADER? Dezvoltarea 

capitalului social local, rezultatele obținute prin implementarea strategiei, îmbunătățirea guvernanței 

locale.  

Evaluarea Strategiei de Dezvoltare Locală GAL Ținutul Zimbrilor pentru perioada 22.12.2016-

01.10.2018, prin întrebarea de evaluare nr. 3, s-a realizat prin metoda sondajului de opinie. Întrucât 

această întrebare a avut caracter obligatoriu și au fost date categoriile de criterii de evaluare și  indicatori 

de rezultat, am considerat că metoda cea mai indicată este utilizarea unui chestionar adresat locuitorilor 

din teritoriu. Au fost realizate și centralizate 55 de chestionare, câte 5 chestionare pentru fiare UAT 

componentă.  

În urma centralizării răspunsurilor primite, putem afirma următoarele: 

Gradul de îmbunătățirea al capitalului social datorită aplicării metodei LEADER a avut o 

îmbunătățire medie.  

Rezultatele implementării SDL au generat o îmbunătățire medie a calității vieții în teritoriu. 

În ceea ce privește gradul de îmbunătățire a guvernanței la nivel local datorită aplicării metodei 

LEADER, de asemenea, îmbunătățirea a fost medie.  

5.3 Tema: Eficacitatea și eficiența operațiunilor și contribuția lor la obținerea rezultatelor 

și a impactului prevăzute de strategie 
 Întrebarea nr. 4 Care sunt factorii interni și externi care au influențat sau influențează pozitiv 

sau negativ implementarea strategiei și rezultatele obținute? Ce măsuri au fost adoptate până la data 

evaluării și cu ce efecte? Ce măsuri sunt încă necesare?  

 Evaluarea SDL GAL Ținutul Zimbrilor pentru perioada propusă prin întrebarea de evaluare nr. 4 s-

a realizat prin utilizarea metodelor analiza documentelor, Interviul și sondajul de opinie. 

 Prin utilizarea metodei analiza documentelor s-a evidențiat faptul că din punctul de vedere al GAL, 

colaborarea cu factorii de decizie de la nivel local este un factor pozitiv care are o influență mare asupra 

implementării strategiei. Modificarea cadrului legislativ este un factor extern negativ care afectează într-

o măsură mare implementarea strategiei. Criteriului de evaluare capacitatea beneficiarilor de a-și 

respecta angajamentele asumate în cererea de finanțare este, din punctul de vedere al GAL, un factor 

intern negativ care afectează în mare măsură implementarea strategiei de dezvoltare locală  și rezultatele 

obținute.  

 Interviul s-a adresat beneficiarilor de proiecte, deoarece am considerat că aceștia au avut legătură 

directă cu criteriile de evaluare. Acestora li s-a solicitat exprimarea măsurii în care factorii au o influență 

negativă asupra implementării strategiei și a rezultatelor obținute. Majoritar aceștia au fost de acord că 



 

57 
 

factori negativi influențează astfel: colaborarea cu factorii de decizie-influență mică, modificarea cadrului 

legislativ-influență mare și capacitatea beneficiarilor de a-și respecta angajamentele asumate în cererea 

de finanțare o influență medie.  

În urma evaluării prin metoda sondajul de opinie, s-a evidențiat faptul că indicatorul colaborarea 

cu factorii de decizie este apreciat ca un factor pozitiv, modificarea cadrului legislativ are o influență mare 

iar capacitatea beneficiarilor d a-și respecta angajamentele asumate în cererea de finanțare are o 

influență mare.  

Efectele negative ale factorilor menționați pot fi diminuate prin păstrarea unei legături strânse cu 

factorii de decizie de la nivel local și cu beneficiarii de proiecte pentru a putea interveni la timp atunci 

când se ivesc probleme și unei permanente actualizări legislative a  documentelor aferente implementării 

SDL.  

5.4  Tema: Mecanismul de implementare al strategiei 
Întrebarea nr. 5: În ce măsură a influențat expertiza tehnică a personalului GAL implementarea SDL? 

 Tema mecanismul de implementare al strategiei a fost evaluată cu ajutorul criteriilor de evaluare 

Transparența, corectitudinea și coerența documentelor întocmite, calitatea procesului de animare și 

Desfășurarea procesului de selecție. Ca indicatori de rezultat pentru aceste criterii, au fost cuantificați 

indicatorii număr de măsuri cu supralicitare, număr de proiecte respinse de AFIR/CRFIR și numărul de 

contestații.  

 Metoda analizei documentelor s-a axat pe studiul măsurilor cu supralicitare. Pe parcursul celor 

trei apeluri de selecție am avut două măsuri cu supralicitare 4.2 și 2.1, un singur proiect a fost respins de 

către AFIR/CRFIR și nu am avut nicio contestație la rapoartele de selecție.  

 Cea de a doua metodă de evaluare folosită a presupus realizarea interviului cu beneficiarii de 

proiecte și membrii Comitetului Director. Prin întrebarea adresată, aceștia au trebuit să cuantifice măsura 

în care sunt de acord cu faptul cu documentele întocmite de către personalul GAL au fost corecte, 

coerente și transparente, desfășurarea corespunzătoare a procesului de animare și desfășurarea 

procesului de selecție. Cele trei criterii au fost cuantificate cu valoarea „Mare”, iar observația aferentă 

desfășurării procesului de animare a fost însușită.  

 Prin metoda studiul de caz au fost analizate cele două măsuri cu supralicitare și cazul proiectului 

declarat neeligibil de către CRFIR și a reieșit faptul că expertiza tehnică a personalului GAL a influențat 

implementarea  SDL în măsură mare.  

5.6 Tema: Contribuția SDL la aria de intervenție 6B 
 Întrebarea nr. 6 În ce măsură a sprijinit intervenția SDL dezvoltarea locală în zonele rurale.  

Prin intermediul întrebării de evaluare am dorit să apreciem măsura în care, prin intervenția SDL, 

serviciile și infrastructurile locale în zonele rurale au fost îmbunătățite, accesul la serviciile și 

infrastructurile locale în zonele rurale a crescut și a măsurii în care SDL a determinat crearea de 

oportunități de ocupare a forței de muncă. Analiza s-a realizat cu ajutorul indicatorilor procentul 

populației vizate de SDL, procentul populației rurale care beneficiază de servicii/infrastructuri 

îmbunătățite și locuri de muncă create în cadrul proiectelor sprijinite.  

Evaluarea s-a realizat utilizând metodele analiza documentelor, interviul și analiza contrafactuală 

și s-a bazat pe efectele proiectelor care se află în implementare, întrucât nu avem proiecte implementate 

pentru perioada analizată.  



 

58 
 

Utilizarea metodei analiza documentelor s-a bazat pe cuantificarea indicatorilor propuși prin 

măsurile sociale și a identificării efectelor pe care implementarea proiectelor le va genera în teritoriu. Au 

fost detaliate toate proiectele aflate în implementare, iar din analiza documentelor a reieșit faptul că 

procentul populației care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite este net mai mare decât cel 

vizat prin măsură, prin SDL fiind indicator obligatoriu minim 1300 persoane. Locul de muncă creat de prin 

M 4.4 nu va fi cuantificat deoarece acesta nu mai reprezintă un indicator de monitorizare conform SDL 

ver. 2.  

 Prin utilizarea metodei analiza contrafactuală am dorit să evidențiem importanța implementării 

SDL și rezultatul la care s-ar fi ajuns în absența acestei intervenții. Analiza contrafactuală s-a realizat pentru 

M 4.4 și s-a desfășurat prin compararea surselor de finanțare aferente beneficiarilor publici din programul 

național, a investițiilor eligibile aferente acestora și importanței acțiunilor eligibile propuse de GAL pentru 

nevoile din teritoriu. Majoritatea investițiilor realizate prin M 4.4 nu ar fi fost posibile prin alte surse de 

finanțare europene.  

 Cea de a treia metodă folosită a fost interviul. Am adresat întrebarea „În ce măsură a sprijinit 

intervenția SDL dezvoltarea locală în zonele rurale?” iar intervievații au trebuit să răspundă dacă sunt sau 

nu de acord cu afirmațiile Considerați că serviciile și infrastructurile locale în zona dumneavoastră s-au 

îmbunătățit în urma implementării SDL? Considerați că accesul la serviciile și la infrastructurile locale în 

zona dumneavoastră a crescut? și Considerați că SDL a determinat crearea de oportunități de ocupare a 

forței de muncă în zona dumneavoastră?. Majoritatea celor intervievați au răspuns afirmativ. Chiar dacă 

numărul proiectelor aflate în implementare este scăzut comparativ cu numărul de UAT componente, la 

data desfășurării interviului era deschis apelul de selecție nr. 2 pentru M 4.4 iar UAT-urile care nu au depus 

proiect în primul apel, au depus acum.  

5.7 Tema:  Valoarea adăugată datorată metodei LEADER 
 Întrebarea nr. 7 În ce măsură intervenția SDL a contribuit la îmbunătățirea competitivității 

firmelor locale? 

 Pentru această temă de evaluare și implicit întrebare de evaluare am folosit metodele de evaluare 

interviu, sondaj de opinie și verificarea funcționării logicii de intervenție.  

 Interviul s-a adresat beneficiarilor de proiecte. Aceștia au trebuit să cuantifice măsura în care 

consideră că intervenția SDL a contribuit la îmbunătățirea competitivității firmelor locale utilizând unul 

dintre indicatorii Redusă/Medie/Ridicată. În urma desfășurării metodei a reieșit indicatorul Ridicată.  

 Utilizarea metodei sondajul de opinie a presupus adresarea aceleiași întrebări participanților din 

teritoriu prin intermediul chestionarului iar aceștia au trebuit să cuantifice utilizând indicatorii 

Mică/Mare/Medie. Prin cele mai multe răspunsuri s-a apreciat că intervenția SDL a contribuit la 

îmbunătățirea competitivității firmelor locale în măsură mare.   

 Verificarea funcționării logicii de intervenție a presupus analiza măsurii în care creșterea 

competitivității firmelor locale a fost generată de către intervenția SDL și nu altor factori. Evaluarea s-a 

realizat printr-o analiză a proiectelor aferente măsurilor 4.1 și 4.2 și a constat în analiza măsurii în care 

prin investițiile realizate se vor atinge obiectivele inițiale ale măsurilor și dacă aceste obiective s-ar fi putut 

atinge prin alte intervenții. Luând în considerare criteriile de evaluare aferente întrebării, această metodă 

de evaluare a demonstrat că intervenția SDL a contribuit la îmbunătățirea competitivității firmelor locale 

în măsură mare.  

 Întrebarea numărul 8: În ce măsură a contribuit intervenția SDL asupra diversificării, creării și 

dezvoltării întreprinderilor mici din sectorul non agricol și creării de noi locuri de muncă? 
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 Indicatorii de rezultat aferenți criteriilor de evaluare specifice întrebării numărul 8 au fost 

cuantificați prin trei metode de evaluare: interviul, analiza documentelor și verificarea funcționării logicii 

de intervenție.  

 Interviul a fost adresat beneficiarilor de proiecte și liderilor locali. Intervievații au trebuit să 

cuantifice măsura în care aceștia au considerat că intervenția SDL a contribuit asupra diversificării, creării 

și dezvoltării întreprinderilor mici din sectorul non-agricol și creării de noi locuri de muncă, raportându-se 

la criteriile de evaluare specifice întrebării. Astfel aceștia au trebuit să cuantifice măsura în care sunt de 

acord că numărul firmelor înființate în teritoriul GAL se datorează implementării SDL, măsura în care 

aceștia apreciază că numărul de locuri de muncă create în teritoriul GAL se datorează implementării SDL  

și în ce măsură sunt de acord cu afirmația că specificul firmelor înființate în teritoriul GAL se datorează 

implementării SDL. Pentru interviul cu liderii locali au fost dați indicatorii: Măsură mică/Măsură mare/Nu 

sunt de acord iar pentru beneficiarii de proiecte Mică/Mare/Medie. În ceea ce privește interviul cu liderii 

locali, în urma analizei rezultatelor a reieșit faptul că intervenția SDL a contribuit asupra diversificării,  

creării și dezvoltării întreprinderilor mici din sectorul non agricol și creării de noi locuri de muncă în măsură 

mare. Referitor la interviul adresat beneficiarilor de proiecte, în urma centralizării rezultatelor a reieșit 

faptul că aceștia consideră că intervenția SDL a contribuit asupra diversificării, creării și dezvoltării 

întreprinderilor mici din sectorul non agricol și asupra creării de noi locuri de muncă în măsură mare.  

 Prin metoda de evaluare analiza documentelor s-au verificat documentele interne ale GAL pentru 

cuantificarea indicatorilor de realizare propuși și atinși prin proiectele depuse și selectate în cele 3 apeluri 

de selecție. A reieșit faptul că intervenția SDL a contribuit asupra diversificării, creării și dezvoltării 

întreprinderilor mici din sectorul non agricol și creării de noi locuri de muncă în măsură mare întrucât au 

fost create două activități noi și diferite față de ce exista în teritoriu, s-a sprijinit o activitate de producție 

și prin cele 3 proiecte sprijinite se vor crea și menține 6 locuri de muncă.  

 Verificarea funcționării logicii de intervenție a constat în analiza măsurii în care rezultatele 

obținute prin implementarea strategiei se datorează operațiunilor finanțate prin cadrul acesteia și nu altor 

factori. Apreciem că în lipsa existenței și implementării SDL, cele trei proiecte nu s-ar mai fi materializat 

iar indicatorii analizați nu ar mai fi rezultat, așadar această metodă de evaluare indică faptul că intervenția 

SDL a contribuit asupra diversificării, creării și dezvoltării întreprinderilor mici din sectorul non agricol și 

creării de noi locuri de muncă în măsură mare 

 Întrebarea numărul 9: În ce măsură implementarea SDL a dus la creșterea identității regionale a 

teritoriului? 

 Așa cum am menționat pe parcursul prezentului raport, crearea identității regionale este unul 

dintre obiectivele principale ale Strategiei de Dezvoltare Locală GAL Ținutul Zimbrilor. Prin intermediul 

celor trei metode de analiză am dorit să evidențiem măsura în care implementarea SDL a dus la creșterea 

identității regionale a teritoriului. Pentru analiză am folosit trei criterii de evaluare: creșterea de vânzări 

directe a produselor care promovează identitatea regională, implicarea beneficiarilor în proiecte privind 

identitatea regională și participarea producătorilor la târgul tematic al GAL. 

 Interviul a fost adresat beneficiarilor de proiecte. Aceștia au cuantificat măsura în care sunt de 

acord că implementarea SDL a dus la creșterea vânzărilor de produse care promovează identitatea 

regională  cu variantele de răspuns Sunt de acord/Nu sunt de acord și dacă aceștia consideră că 

participarea la târgul tematic organizat de GAL a condus la creșterea identității regionale cu variantele de 

răspuns Da/Nu. În urma centralizării rezultatelor, pentru criteriul de evaluare numărul  din cei 8 

beneficiari, 6 au fost de acord, iar pentru criteriul de selecție nr. 2 toți cei intervievați au răspuns Da. Prin 
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urmare, utilizarea metodei interviului a demonstrat faptul că implementarea SDL a dus la creșterea 

identității regionale a teritoriului.  

 Metoda de evaluare sondajul de opinie s-a realizat prin includerea întrebării de evaluare în 

chestionarul adresat participanților din teritoriu.  Aceștia au trebuit să aleagă o variantă de răspuns 

Mare/Mică la întrebarea În ce măsură implementarea SDL a dus la creșterea identității regionale a 

teritoriului. În urma centralizării rezultatelor, majoritatea celor chestionați a răspuns Mare.  

 Analiza documentelor s-a concentrat pe studiul documentelor interne ale GAL pentru a cuantifica 

fiecare criteriu de evaluare. Astfel a rezultat faptul că implementarea SDL a dus la creșterea numărului de 

vânzări directe a produselor care promovează identitatea regională în mare măsură, participarea 

producătorilor la târgul local organizat de GAL a condus la creșterea identității regionale în mare măsură 

și tot în mare măsură identitatea regională a teritoriului a crescut prin implicarea beneficiarilor în proiecte 

privind identitatea regională.  

5.8 Tema: Factorii de succes și de insucces 
 Întrebarea nr. 10 În ce măsură vor influența rezultatele implementării SDL actuale viitoarea 

programare?  

 Pentru evaluarea SDL cu ajutorul întrebării numărul 10, am folosit trei criterii de evaluare: gradul 

de dificultate al implementării proiectelor, activitatea de animare și bugetul de finanțare disponibil.  

 Prin metoda de evaluare analiza documentelor s-a demonstrat faptul că gradul de dificultate al 

implementării proiectelor are o influență mare asupra viitoarei programări, activitatea de animare are o 

influență medie iar bugetul de finanțare disponibil are o influență mare asupra viitoarei programări.  

 Interviul a fost adresat liderilor locali și beneficiarilor de proiecte. Aceștia au trebuit să cuantifice 

măsura în care rezultatele implementării SDL actuale vor influența viitoarea programare prin analizarea 

fiecărui criteriu de evaluare: în ce măsură apreciază că gradul de dificultate al implementării proiectelor 

va influența viitoarea programare, în ce măsură activitatea de animare va influența viitoarea programare 

și în ce măsură bugetul de finanțare disponibil va influența viitoarea programare. Rezultatele interviului 

adresat liderilor locali au relevat o influență mare a tuturor factorilor asupra programării viitoare. Și în 

cazul interviului adresat beneficiarilor de proiecte, rezultatul a fost același.   

 Chestionarul adresat participanților din teritoriu a conținut și întrebarea În ce măsură vor influența 

rezultatele implementării SDL actuale viitoarea programare, cu variantele de răspuns mare/mică. În urma 

centralizării rezultatelor, a reieși faptul că aceștia apreciază că rezultatele implementării SDL actuale vor 

influența în măsură mare viitoarea programare.  

5.9 Tema: Aplicarea metodei LEADER 
 Întrebarea nr. 11: Cum apreciați modul în care au fost aplicate cele 7 caracteristici specifice ale 

abordării LEADER?, unde prin caracteristici specifice ale abordării LEADER se înțeleg următoarele/. 

Stabilirea de contacte în rețea, cooperare, inovație, elaborarea și implementarea strategiilor de jos în 

sus, parteneriate locale public-privat: GAL și acțiuni integrate și multisectoriale.  

 Pentru evaluarea Strategiei de Dezvoltare Locală GAL Ținutul Zimbrilor pentru perioada 

22.12.2016-01.10.2018, am identificat următoarele criterii de evaluare aferente întrebării nr. 11: 

caracterul inovativ al proiectelor depuse pentru finanțare, gradul de interes pentru măsurile privind 

cooperarea și relevanța măsurilor propuse de SDL pentru nevoile din teritoriu.  

 Metoda de evaluare analiza documentelor  s-a  concentrat pe studiul  tuturor măsurilor propuse 

de SDL GAL Ținutul Zimbrilor și al proiectelor aferente apelurilor de selecție 1, 2 și 3. Au rezultat 
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următoarele: măsurile propuse sunt relevante pentru nevoile din teritoriu, este grad de interes pentru 

măsurile privind cooperarea și proiectele depuse pentru finanțare au în marea majoritate caracter 

inovativ iar  prin SDL este încurajată crearea parteneriatelor în scopul depunerii de proiecte.  

 Interviul a fost adresat liderilor locali. Aceștia au trebuit să aprecieze în ce măsură proiectele 

depuse pentru finanțare au avut caracter inovativ, măsura în care există grad de interes privind 

cooperarea  și în ce măsură consideră că măsurile propuse de SDL sunt relevante pentru nevoile din 

teritoriu. În urma centralizării rezultatelor primite, reiese faptul că  au fost implementate corect 

conceptele evaluate.  

 Pentru metoda de evaluare sondajul de opinie, am considerat oportun să adresăm aceeași 

întrebare și prin intermediul chestionarului unde am evaluat doar gradul de interes pentru măsurile 

privind cooperarea cu indicatorii de rezultat Mare/Mic/Deloc și relevanța măsurilor propuse de SDL 

pentru nevoile din teritoriu cu indicatorii de rezultat Relevante/Mai puțin relevanțe/Deloc relevante. În 

ceea ce privește gradul de interes privind cooperarea, 32 de participanți au acordat indicatorul Mare și în 

ceea ce privește relevanța măsurilor propuse de SDL pentru nevoile din teritoriu 39 de participanți au 

apreciat că acestea sunt relevante. Din cele prezentate a reieșit faptul că au fost implementate corect 

conceptele analizate.  

Capitolul 6 

Concluzii, recomandări și lecții învățate 
 

6.1 Concluzii generale ale evaluării 
 

Fiind o cerință obligatorie conform prevederilor Regulamentului European, realizarea evaluării 

implementării Strategiei de Dezvoltare Locală GAL Ținutul Zimbrilor pentru perioada cuprinsă între 

22.12.2016-01.10.2018 s-a desfășurat conform planului de evaluare aprobat de către Consiliul Director pe 

o perioadă cuprinsă între 12.11.2018 și 25.01.2019. Pe parcursul desfășurării procesului de evaluare am 

folosit 6 metode de evaluare, atât calitative cât și cantitative, și am încercat să folosim toate sursele de 

date existente la momentul desfășurării activității. În ceea ce privește sursele de date folosite în realizarea 

interviului și a sondajului de opinie, am considerat că este necesar să implicăm liderii locali, beneficiarii de 

proiecte, membrii Comitetului Director și un procent din populația întregului teritoriu GAL. Pentru 

selectarea participanților la sondajul de opinie, am apelat la ajutorul liderilor locali în identificarea 

persoanelor din teritoriu care să accepte să completeze chestionarul. Limitările procesului de evaluare 

sunt din cauza faptului că pentru perioada analizată sunt doar trei apeluri de selecție desfășurate și 8 

proiecte selectate și aflate în implementare. Din cauza faptului că proiectele se află în implementare-

semnare contracte de finanțare, desfășurare proceduri de achiziții-și nu avem niciun proiect implementat 

aflat în monitorizare, rezultatele implementării SDL nu sunt atât de cunoscute în teritoriu. Materialul 

informativ realizat în scopul facilitării interviului și sondajului de opinie a conținut informații relevante 

referitoare la implementarea SDL și unde au fost întrebări din partea intervievaților/participanților la 

sondaj am răspuns.  

Evaluarea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală GAL Ținutul Zimbrilor s-a realizat cu 

ajutorul a 11 întrebări de evaluare prin care am încercat să acoperim toate temele de evaluare propuse. 
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Am stabilit criterii de evaluare și indicatori de rezultat conform activității desfășurate pentru perioada 

analizată și am folosit triangularea metodelor de evaluare și a surselor de date.  

Conform cerințelor din materialul informativ privind temele și întrebările comune pentru 

evaluarea implementării SDL de către Grupurile de Acțiune Locală, concluziile noastre ca evaluatori sunt: 

 Logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală este relevantă față de nevoile socio-

economice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului;  

 Logica de intervenție care stă la baza strategiei de dezvoltare locală este coerentă; 

 Măsura în care au fost atinse obiectivele strategiei: în mare măsură, ținând cont de 

numărul măsurilor lansate și al proiectelor depuse, sunt obiective ale strategiei care au 

fost deja atinse; 

 Considerăm că vom atinge diferența obiectivelor în viitor, întrucât la momentul redactării 

raportului de evaluare, în urma apelurilor de selecție lansate în perioada 14 octombrie 

2018-18 ianuarie 2019, pentru măsurile M4.1, M4.4, M4.5, M4.3 ,M1.1 și M2.2 sunt în 

evaluare încă 12 proiecte ajungând la o sumă totală lansată  de 1,389,440.79  euro ceea 

ce reprezintă un procent de 77.22% din alocarea financiară a SDL. Din punctul de vedere 

al evaluatorilor, SDL a sprijinit dezvoltarea locală în zonele rurale în mare măsură.  

6.2 Recomandări aferente întrebărilor de evaluare și recomandări generale 
Cadrul întrebărilor de evaluare a fost stabilit de către evaluatori prin întrepătrunderea întrebărilor 

comune cu cele particulare ale GAL Ținutul Zimbrilor, rezultând astfel un număr de 11 întrebări de 

evaluare. Prin recomandarea făcută în Ghidul operațional privind Evaluarea Strategiei de Dezvoltare 

Locală, am încercat să realizăm triangularea metodelor și a surselor de date. Rezultatele obținute reflectă 

percepția de la momentul desfășurării evaluării. Aceasta se poate schimba în funcție de rezultatele 

viitoare. Întrebările specifice GAL au fost construite pentru a fi ușor înțelese de către participanți.  

6.3 Prezentarea lecțiilor învățate, cu aplicabilitate în viitor 
  Din întregul proces de evaluare, pe baza rezultatelor evidențiate și a documentelor analizate, am 

învățat că în 2019 trebuie să folosim experiența câștigată de-a lungul celor 2 ani de implementare a 

strategiei pentru o abordare dinamică a activităților întrucât trebuie să atingem obiectivele prevăzute în 

SDL până la sfârșitul anului 2019 și astfel să schimbăm percepția locuitorilor din teritoriul GAL Ținutul 

Zimbrilor.  
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