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1. PREFAȚĂ 

Documentul reprezintă evaluarea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020 în 

perioada 16.12.2016 - 01.10.2018 efectuată intern de GAL Valea Prutului. 

 

Asociația GAL Valea Prutului a fost înființată în anul 2010 și are în componență 11 unități 

administrativ teritoriale din județele Iași și Botoșani. În 2011, GAL Valea Prutului a obținut de la 

MADR prima autorizație  nr.61657/16.08.2011 pentru implementarea strategiei de dezvoltare 

locală aferente perioadei de planificare 2007-2013,  cu o valoare totală  de 2.806.000  euro. În 

perioada 2012 - 2015 prin prima SDLau fost finanțate peste 48 proiecte finanțate, utilizandu-se  

80%  din bugetul alocat. 

 

Cea de-a doua Strategia de Dezvoltare Locală 2014-2020 a fost realizată în primele luni ale 

anului 2016, în urma unui proces complex de documentare, analiză și consultare tematică și 

sectorială. În urma evaluării de către Autoritatea de Management din cadrul Ministerului 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a fost alocată suma de 1.576.893euro, după procesul de 

bonusare, GAL Valea Prutului i s-a alocat un fond total de dezvoltare în valoare de 2.256.443 

euro.  Astfel pe componenta 19.2 (pentru finanțarea proiectelor) avem un fond în valoare de 

1.805.154,65 euro, iar pentru funcționare (componenta 19.4) avem 451.288,66 euro. Acordul 

cadru de finanțare a fost semnat în data de 6 decembrie 2016 și are o valoare a cheltuielilor de 

funcționare nerambursabile de 451.288,66 euro. 

 

Evaluarea reflectă rezultatele obținute în primii doi ani de implementare a SDL aferente  

perioadei 2014 -2020. 

 

În vederea elaborării documentului, Asociația Grup de Acțiune Locală Valea Prutului, prin 

Decizia 13/26.09.2018  a Consiliului Director, a aprobat Planul de evaluare și a desemnat 

Comitetul de coordonare a evaluării, cu următoarea componență: 
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1. Elaborarea Planului de Evaluare Strujan Oana Liliana 

2. Aprobarea Planului de Evaluare de către 

Consiliul Director  

Consiliul Director al Asociaţiei GAL Valea 

Prutului 

3. Elaborarea planului de derulare a evaluării Strujan Oana 

4. Aplicarea chestionarului, organizare focus-

grup  

Strujan Oana/Grădinaru Maria 

5. Studiul documentelor Strujan Oana 

6. Redactarea Raportului de Evaluare Strujan Oana 

7. Verificarea Raportului de Evaluare Hudema Maria 

8.  Aprobarea Raportului de Evaluare și 

Transmiterea către AM-PNDR 

Hudema Maria 

9. Publicarea Raportului de Evaluare Hudema Maria  
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REZUMAT 

 
Asociația Grup de Acțiune Locală Valea Prutului s-a angajat să implementeze Strategia de 

Dezvoltare Locală în valoare 1.805.154,65 euro, pentru care a încheiat acordul cadru și contract 

subsecvent nr. în 16 decembrie 2016. Din cele 7 măsuri cuprinse în SDL, până la data de 

1.10.2018, au fost lansate toate 7, reprezentând 100 % din fondul alocat pentru dezvoltarea 

locală.  

 

 
 

În urma animării teritoriului și promovării apelurilor de selecție atât în masmedia scrisă cât și 

online, s-au depus 24 de proiecte (din care: 17 proiecte contractate  cu o valoare nerambursabilă 

de 1.284.268 euro (71,14 % din valoarea SDL ),  1 proiect notificat spre contractare (73.537 euro 

= 4,27 % din SDL), 3 proiecte sunt în curs de evaluare la CRFIR însumând  85.937,25 euro 

(4,76%) , 1 proiect este eligibil și nefinanțat la nivel GAL, 1 proiect retras la OJFIR, 1 proiect a 

fost declarat neconform la nivel GAL). Din cele 17 proiecte contractate,  3 proiecte au fost  

finalizate cu o valoare de 153.689,11 euro (8,51%).  Din cele 7  măsuri, pentru 5 masuri fondul 

alocat a fost consumat  aproape în totalitate, iar pentru 2 măsuri încă nu s-au depus proiecte,deși 
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s-a lansat apel de selecție. Pentru implementarea proiectelor, o parte din beneficiarii privati au 

mai mobilizat încă 242.558 euro contribuție proprie. 

 

 

 

Având în vedere faptul că în momentul evaluării sunt finalizate doar 3 proiecte, iar restul sunt în 

diferite faze de implementare, pentru realizarea obiectivelor propuse prin SDL am avut în vedere 

angajamentele luate la nivelul fiecărui proiect. În acest context, putem afirma că după angajarea 

a 71,14 % din fondul de dezvoltare, majoritatea indicatorilor au fost deja atinși și se preconizează 

o depășire a angajamentelor asumate în Strategie. Acest fapt se datorează în primul rând 

evaluării prudente a rezultatelor la elaborarea strategiilor și utilizării doar a indicatorilor strict 

legați de prioritățile stabilite în Regulamentul (UE) 1305/2013. 

La momentul elaborării prezentului Raport de evaluare, pentru cele 2 măsuri care nu au încă nici 

un proiect depus sunt apeluri deschise. Estimăm în mod optimist, că până în luna august 2019, 

vom avea contractarea 100%.    

La elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală, actorii locali au accentuat necesitatea asigurării 

accesului la sumele destinate dezvoltării locale într-o măsură cât mai echitabilă. De aceea, au 

stabilit ca sumele maxime, la măsura adresată strict autorităților publice, să fie de 100 000 euro 

pentru autoritățile publice locale, excepțiile fiind condiționate de consensul tuturor comunelor 

din microregiunea respectivă. Astfel fiecare comună din zona de acoperire a Grupului de Acțiune 

Locală a beneficiat de finanțare, GAL și contribuție proprie, după cum urmează : 
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Referitor la indicatorul crearea locurilor de muncă prin Strategia de Dezvoltare Locală 2014-

2020, GAL Valea Prutului și-a asumat 14 locuri de muncă, iar prin proiectele selectate de GAL 

și contractate, beneficiarii s-au angajat să creeze 19 de noi locuri de muncă. Realizarea 

indicatorului într-un procent atât de ridicat este foarte îmbucurătoare și binevenită, dar 

evidențiază și o prudență excesivă care trebuie avută în vedere în faza de elaborare a strategiei în 

perioada următoare de planificare.  

 

În ceea ce privește logica de intervenție a Strategiei de Dezvoltare Locală se poate afirma că ea a 

fost în continuare relevantă față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare al 

teritoriului. În perioada evaluării (decembrie 2016 – ocotombrie 2018), Strategia de Dezvoltare 

Locală a Asociației Grup de Acțiune Locală Valea Prutului a fost modificată de 1 singură data 

(corelări între articole din Reg.UE).  Necesitatea lor a apărut ca răspuns la schimbările de 

conjunctură intervenite și nu au influențat nevoile locale identificate la elaborarea Strategiei. 

 

În baza răspunsurilor date la întrebările de evaluare specifice formulate în chestionarele 

completate de către beneficiari și în cadrul focus-grupului, precum și progresul înregistrat până la 

data evaluării, am ajuns la concluzia că probabilitatea atingerii obiectivelor Strategiei este destul 

de ridicată iar alocarea financară insuficientă pentru anumite măsuri de finanțare/domenii de 
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intervenție. În cazul proiectelor depuse de autoritățile publice locale, s-a evidențiat faptul că prin 

proiecte s-au realizat economii semnificative la bugetul local și a crescut performanța serviciilor 

publice. Este important de menționat că marea majoritate a beneficiarilor doresc să mai depună 

cereri de finanțare, au idei noi, au dobândit experiența necesară pentru continuarea dezvoltării, au 

încredere în proiectele finanțate prin fondurile nerambursabile și în instituțiile care acționează 

pentru implementarea acestora.  

 

Beneficiarii publici au evidențiat în mod expres atitudinea pro activă venită atât din partea 

aparatului propriu al primăriilor cât și din partea populației. Guvernanța locală a prezentat o 

îmbunătățire medie, mai ales la implicarea sporită a comunității și a factorilor interesați în luarea 

deciziilor. Acest fapt prevestește o maturizare a populației, o creștere a capacității de observare și 

prezentare a problemelor locale, a participării active la consultațiile organizate de către autorități, 

a exprimării propriilor păreri și uneori a acceptării diferențelor de păreri. Îmbunătățirea calității 

vieții s-a realizat prin înființarea celor 19 locuri de muncă, față de cele 14 asumate de SDL. 

 

 
 

Pe baza chestionarelor s-a evidențiat ca pentru beneficiari cel mai important factor intern care 

favorizează dezvoltarea locală este comunicarea, iar pentru autoritățile publice locale implicarea 

personalului angajat. Totodată atitudinea de implicare venită din partea populației oferă un 

sprijin moral faxctorilor de decizie, care îndeamnă să participe cât mai des la apelurile în vederea 

soluționării lipsurilor existente pe nivel local.  

 

Pentru factori externi pozitivi a fost evidențiată atitudinea personalului CRFIR, menționând o 

schimbare semnificată în abordarea beneficiarilor, gestionarea tuturor cererilor legate de 

implementarea proiectelor, soluționarea problemelor apărute.  
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3. CONTEXT 

 

Teritoriul Grupului de acţiune locală Valea Prutului  se întinde pe raza 

judeţelor Iaşi şi Botoşani, cuprinzând comunele din NE judeţului Iaşi şi SE judeţului Botoşani. 

Teritoriul înglobează un număr de 11 UAT, din care, 8 UAT în judeţul Iaşi: Andrieşeni, Bivolari, 

Popricani, Probota, Roşcani,Ţigănaşi, Trifeşti şi Victoria şi 3 UAT în judeţul Botoşani: 

Romaneşti, Santa Mare şi oraşul Ştefăneşti conform Anexa 2 la SDL, având în componenţă un 

număr de 58 localităţi. Suprafaţa totală a teritoriului Grupului de acţiune locală Valea Prutului 

este de 736,96 km patrati reprezentând 7,04% din suprafaţa totală a judeţelor Iaşi şi Botoşani. 

Populaţia totală cuprinsă în cadrul teritoriului este de 45.861 locuitori. Populaţia teritoriului 

reprezintă 3,26% din populaţia cumulată a celor două judeţe. 

 

 
 

Grupul de Acțiune Locală Valea Prutului este un parteneriat public-privat (11 autorități 

publice locale, 4 ONG-uri, 2 unități de cult, 4 societăți agricole, 16 SRL, 6 I.I., 1 grup de 

producători, 1 organizație a udătorilor de apă și irigații, 1 PFA, 1 I.I.) iar ca formă de organizare 

-  asociație cu statut juridic, de drept privat și fără scop patrimonial, înființată și înregistrată 

la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de pe lângă Judecătoria Iași cu numărul 142/A/2011. 

În 2011, GAL Valea Prutului a obținut de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prima 

autorizație nr. 61657/16.08.2011 pentru implementarea strategiei de dezvoltare locală finanțată 
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prin axa LEADER PNDR 2007 – 2013, evaluată la 2.806.000 euro, iar decembrie 2011 a semnat 

primul Contract de finanțare cu APDRP-ul (C4312011012465711/30.12.2011). În perioada 2012 

– 2015, din acest buget, GAL Valea Prutului a finanțat peste 48 de proiecte. Activitatea GAL 

Valea Prutului a continuat, astfel în iulie 2016, GAL Valea Prutului a obținut de la Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale cea de-a doua autorizație nr. 186/29.09.2016 pentru 

implementarea strategiei de dezvoltare locală finanțată prin axa LEADER PNDR 2014 – 2020, 

evaluată la 1.805.155 euro, iar în 6 decembrie 2016 a semnat cu AFIR Acordul cadru de 

finanțare (C19400186011612411540/06.12.2016). 

 

Strategia de Dezvoltare Lcoală 2014 – 2020 a fost subcontractată către o firmă privată, care pe 

parcusul elaborării noii strategii și colectării datelor din teritoriu practic a făcut și un fel de audit 

pe vechea strategie (ce a funcționat și ce nu). Astfel, în Strategia aferent perioadei 2014 – 2020, 

autoritățile publice au cerut 50% din valoarea SDL și nu doar 8,49 % ca în vechea programare, la 

fel au fost eliminate măsurile dedicate sprijinirii turismului, considerate un fiasco în strategia 

trecută (alocat 33%, realizat 3,9%).  Pentru elaborarea strategiei au fost desfășurate activități de 

animare, întâlniri cu partenerii și implicarea comnităților locale în elaborare SDL. Propunerile 

colectate din teritoriul pe parcurusl elaborării SDL s-au centralizat și concretizat prin 7 măsuri de 

finanțare. Aceste măsuri contribuie la obiectivele şi prioritățile UE de dezvoltare rurală ale 

Politicii Agricole Comune și, implicit, la domeniile de intervenție ale acestora. 

 

 

Populație 

teritoriu GAL

Valoare totală                           

componenta A (euro)

Valoare totală                    

componenta B (euro)
Total componenta A+B

42,770.00 1,576,893.00 679,550.31 2,256,443

PRIORITAT

E
MĂSURA

INTENSITATE

A 

SPRIJINULUI

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/ 

MĂSURĂ2 (FEADR + BUGET 

NAȚIONAL)

EURO

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/PRIORITA

TE                    (FEADR + 

BUGET NAȚIONAL)

EURO

VALOARE PROCENTUALĂ3 (%)

M2/3A Procesarea producției agricole
50%, 70%, 

90%
177,569.66

M3/3A - Cooperare pentru dezvotare 100% 80,000.00

M4/6A - Diversificarea economiei  în 

teritoriul Valea Prutului
100% 130,000.00

M5/6B - Integrarea minorității rrome 100% 30,000.00

M6/6B - Dezvoltarea infrasructurii 

sociale
100% 60,000.00

M7/6B - Revitalizarea satelor 100% 996,301.75

100% 20.00%

1,805,155.00Verificare buget total alocat măsurilor din SDL (19.2)

Cheltuieli de funcționare și animare4 451,288.66

TOTAL COMPONENTA A + B 2,256,443

COMPONENTA A 

+ COMPONENTA 

B 

1 0 0.00%

2 331,283.24 14.68%

3 257,569.66 11.41%

4 0

5 0 0.00%

6 1,216,301.75 53.90%

0.00%

Suprafafata teritoriului GAL

739.15

ANEXA 4 - PLANUL DE FINANTARE 

M1/2A Modernizarea exploației 

agricole

50%, 70%, 

90%
331,283.24
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4. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE EVALUĂRII 

 

Conform Regulamentelor UE, GAL are următoarele responsabilități în materie de monitorizare și 

evaluare: 

 Monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea 

comunității și a operațiunilor sprijinite și efectuate de activități specifice de evalaure în 

legătură cu strategia respectivă (Reg. UE 1303/2013, art.34, paragraful3, litera g.); 

 (...) furnizează autorității de management și/sau evaluatorilor desemnați sau altor 

organisme delegate pentru a îndeplini funcții în numele acesteia, toate informațiile 

necesare pentru a permite monitorizarea și evaluarea programului, în special în ceea ce 

privește realizarea obiectivelor și priorităților specificate (Reg.UE 1305/2013, art.71). 

 

Scopul evaluării reprezintă analiza intensă pentru o perioadă determinată, care examinează 

printr-o manieră sistematică şi obiectivă relevanţa, eficienţa, eficacitatea, impactul, 

sustenabilitatea, performanţa și succesul strategiei de dezvoltare locală. 

 

Obiectivul principal al evaluării este obținerea informațiilor privind aspectele care funcţionează 

şi care nu funcţionează, aflarea motivelor pentru care se întâmplă acest lucru și furnizarea 

recomandărilor necesare îmbunătăţirii implementării și rezultatelor unei intervenții. 

 

Obiectivele evaluării urmăresc: 

 Să raporteze și să demonstreze la diferite nivele, prin colectarea de informații și dovezi 

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

fost obţinute prin implementarea SDL; 

 Să înţeleagă ce și cum funcționează sau de ce nu funcționează (factorii şi mecanismele care 

influențează rezultatele SDL), contribuind astfel la identificarea unor eventuale măsuri de 

corecție pentru actuala strategie (pentru a îmbunătăți eficacitatea, eficiența, relevanța, 

impactul, sustenabilitatea acesteia) și la formularea de lecții utile pentru îmbunătățirea 

modului de proiectare și implementare ale strategiei viitoare.  

 

Temele de evaluare, la care se dorește obținerea răspunsurilor sunt următoarele:  

 Logica intervenției SDL; 

 Contribuţia operațiunilor realizate la atingerea obiectivelor prevăzute de strategie; 
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 Valoarea adăugată datorată metodei LEADER; 

 Factori de succes/insucces pe parcursul implementăreii strategiei; 

 Contribuția SDL la aria de intervenție 6B; 

 In ce masura finantarea nevoilor din teritoriu este satisfacuta prin intermediul altor 

finantari; 

 Percepția fenomenului LEADER / GAL în teritoriu; 

 In ce masura rezultatele obtinute prin implementarea SDL pot fi multiplicate in afara 

teritoriului GAL; 

 

 

Raportul de evaluare va fi disponibil următorilor factori interesați: 

 Membrii GAL; 

 Consiliul Director al GAL; 

 Autoritatea de managementa PNDR; 

 AFIR; 

 RNDR; 

 FNGAL România; 

 Alți factori interesați dinafara treritoriului GAL: parteneri media, administrația publică,  

ADR NE, ONG-uri, etc); 

 Publicului larg (afișare pe site-ul oficial www.galvaleaprutului.ro ); 
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5. METODOLOGIA DE EVALUARE 

Evaluarea strategiei de dezvoltare locală reprezintă o analiză aprofundată, cu caracter socio-

economic, menită să identifice, să cuantifice şi să demonstreze prin dovezi ceea ce s-a realizat, 

rezultatele obţinute şi schimbările generate, explicând principalele mecanisme care stau la baza 

acestor rezultate. 

 

Metodologia de evaluare utilizată a fost adecvată pentru a răspunde întrebărior de evaluare în 

mod corespunzător. Au fost folosite metode calitative și cantitative pentru a reuși triangularea 

surselor de date, recomandată la sesiunea de insruire organizată sub egida AM PNDR.  

 

 

METODE ȘI TEHNICI CALITATIVE utilizate în evaluarea SDL: 

 

Verificarea funcționării  logicii de intervenție a strategie - Analiza măsurii în care rezultatele 

obținute prin implementarea strategiei se datorează operațiunilor finanțate în cadrul strategiei, nu 

altor factori sau altor intervenții. Verificarea funcționării logicii de intervenție s-a făcut pe baza 

anumitor întrebări adresate în cadrul focus-grupurilor, pe baza studiilor de cazș i pe baza 

observației. Practic, prin întrebările adresate s-a urmărit obținere unor dovezi ale faptului că 

logica intervenție a funcționat și că rezultatele obținute se datorează acțiunilor realizate prin 

implementarea SDL. 

 

Observația – Observația este o metodă care permite investigarea fenomenelor în cadrul lor 

natural de desfășurare (la fața locului). Observația a fost folosită pentru a colecta informații 

importante privind plus-valoarea abordării LEADER, rezultatele strategiei sau factorii care 

influențează implementarea acesteia.. Metoda furnizează informații bogate asupra rezultatului 

observabil al intervenției, dar și privind influența contextului, luând totodată în considerare 

punctele de vedere ale principalilor actori și beneficiari.  Având în veere că observația să fi fost 

deja utilizată în mod natural de către membrii GAL și echipa tehnică a acestuia, pe parcursul 

implementării strategiei, prin urmare există deja o bază de informații colectate prin această 

metodă. 

 

Focus-Grupul – Focus grupul este o formă de evaluare participativă. Prin implicarea actorilor 

sau beneficiarilor unei strategii în calitate de co-participanți la evaluare, concluziile evaluării vor 

fi mai credibile și mai ușor acceptate. Focus grupul este o tehnică bazată pe o discuție de grup cu 

privire la tematicile selectate, permițând participanților să formuleze și să exprime opinii cu 

privire la un anumit subiect; tehnica folosește interacțiunea și creativitatea participanților pentru 
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a dezvolta și consolida informațiile colectate, fiind util în special pentru analizarea temelor sau 

domeniilor care dau naștere unor diferențe de opinie care trebuie reconciliate sau care se referă la 

întrebări complexe care trebuie explorate în profunzime. Au fost organizat 2 focus-grupuri, la 

sediul GAL, cu participareaa 2 grupe diferite, a câte 8 persoane fiecare. Întâlnirea a durat 

aproximativ 2 ore iar interacțiunea cu grupul a fost facilitată de moderator care alansat 

subiectele/temele sau întrebările pentru discuție. Temele discuției au fost prestabilite. 

 

Sondajul de opinie -  reprezintă o modalitate de a colecta informații de la un grup țintă prin 

intermediul unui chestionar. Sondajul de opinie a fost  realizat prin aplicarea unui chestionar 

(conținând întrebări și variante posibile de răspuns, dar și întrebări deschise, la care respondenții 

au posibilitatea să răspundă conform situației lor specifice). Acesta a fost aplicat  pe  beneficiari 

de proiecte. 

 

Studiul de Caz  - Analiza detaliată a unei situații (ex implementarea unui proiect de către un 

beneficiar, sau rezultate obținute la nivelul unei localități etc.) pentru a ilustra un fenomen. 

Studiul de caz implică examinarea unui număr limitat de cazuri despre care evaluatorul 

anticipează că sunt utile pentru a ilustra anumite fenomene cu privire la implementarea strategiei 

și la rezultatele obținute. Studiile de caz reprezintă surse bogate de informații care contribuie la o 

înțelegere în profunzime a interacțiunilor și proceselor complexe din viața reală.  Pe pacursul 

evaluării aus-a optat pentru  analiza a  3 cazuri particulare (U.A.T Ștefănești, Santa Mare și 

Roșcani) pentru a obține o înțelegere mai bună a efectelor LEADER la nivelul întregii strategii și 

a putea astfel formula lecții învățate. 

 

 

Metode cantitative utilizate în evaluarea SDL: 

 

Studiul/analiza documentelor - Un proces de colectare și analiză a informațiilor relevante 

pentru evaluare, din surse scrise -  rapoarte de progres ale beneficiarilor de proiecte, date de 

monitorizare ale proiectelor finanțate, documente rezultate ca urmare a implementării 

operațiunilor, analize socio-economice relevante pentru obiectivele strategiei, date statistice 

colectate de către diverse instituții cu relevanță pentru evaluarea implementării strategiei, etc. 

Informațiile colectate prin studiul documentelor oferă o bază importantă de înțelegere a 

contextului de implementare a intervențiilor, a progresului implementării strategiei, a factorilor 

care influențează pozitiv sau negativ implementarea și rezultatele obținute, a dinamicii mediului 

socio-economic cu relevanță pentru obiectivele strategiei. 

 

Metodologia de evaluare a fost una participativă, fiind incluși în proces: 
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 Membri GAL – cărora li s-a cerut exprimarea părerii despre stadiul implementării 

strategiei; 

 Beneficiari publici și privați care au accesat fondurile disponibile prin SDL; 

 Echipa operativă de implementare a strategiei – care și-a exprimat părerea cu privire la 

stadiul de implementare a măsurilor; 

 Experți externi – consultanții desemnați de beneficiari cu implentarea proiectelor, care au 

lucrat și pe alte proiecte decât.  

 

Datele colectate provin din surse de încredere și sunt relevante pentru scopul evaluării. 

 

DESCRIEREA ELEMENTELOR CHEIE ALE EVALUĂRII, SURSA DATELOR, METODE ȘI TEHNICI 

 

TEME ÎNTREBĂRI CRITERII DE 

EVALUARE 

INDICATORI CUANTIFICARE METODE/ 

TEHNICA 

SURSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. 

Logica 

intervenți

ei SDL 

 

1.1 

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?  

Nevoile de la 

momentul elaborării 

SDL până în prezent 

au rămas la fel, s-au 

modificat 

Nr. nevoi 

identificate 

 

 

 

Aprecieri ale 

evaluatorului: 

- Puțin 

relevantă 

- Relevantă  

- Foarte 

relevantă 

 

 

 

Verificarea 

funcționării 

logicii de 

intervenție 

(calitativă); 

Observatia 

(calitativa) 

Sondaj de opinie  

(cantitativa) 

Membri 

fondatori 

(cei care au 

participat la 

focus-grupurile 

de elaborarea 

SDL, in anul 

2016) 

Populatia vizata 

de SDL 

Măsurile din cadrul 

SDL au fost 

revizuite, în caz de 

necesitate, pentru a 

ține cont de 

dinamica acestor 

nevoi 

Nr. măsuri din 

SDL revizuite 

Studiul/analiza 

documentelor; 

Analiza datelor 

administrative 

(cantitativa) 

SDL si 

modificarile de 

SDL 

Echipa 

tehnica/executiv

a GAL 

 

 

 

 

 

1.2 

Cât de 

coerentă este 

logica 

intervenției 

care stă la 

baza strategiei 

de dezvoltare 

locală? 

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)? 

Nr. masuri de 

sprijin cuprinse 

in SDL si 

bugetul alocat 

fiecarei masuri 

Aprecieri ale 

evaluatorului: 

- Puțin 

coerentă 

- Coerentă 

- Foarte 

coerentă 

 

Studiul/analiza 

documentelor; 

Analiza datelor 

administrative 

(cantitativa) 

Focus grup 

(calitativa) 

 

 

 

Documente 

GAL  

Solicitantii  si 

Beneficiarii 

proiectelor; 

Echipa 

tehnica/executiv

a GAL  

Sunt definiți 

indicatori de 

realizare adecvați 

pentru a oferi o 

imagine clară 

asupra realizărilor 

obținute (specifici, 

Nr. de 

modificari a 

indicatorilor 

mentionati in 

anexa IV din 

SDL sau in fisa 

masurii  

 

Studiul/analiza 

documentelor; 

Analiza datelor 

administrative 

(cantitativa) 

 

Documente 

GAL: 

Anexa  IV cu 

indicatori din 

SDL; 

Anexa 2 

Montorizare 
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măsurabili, fezabili, 

relevanți și 

suficienți)? 

Gal-uri de catre 

AM PNDR; 

 

Echipa 

tehnica/executiv

a GAL 

Sunt rezultatele 

așteptate clar 

definite?  

Nr. indicatori de 

rezultt 

menționați în 

SDL 

Analiza datelor 

administrative 

(cantitativa) 

Studiul/analiza 

documentelor; 

Analiza datelor 

administrative 

(cantitativa) 

Echipa tehnica/ 

executiva GAL 

Echipa tehnica/ 

executiva GAL 

II. 

Contribuţ

ia 

operațiun

ilor 

realizate 

la 

atingerea 

obiectivel

or 

prevăzute 

de 

strategie 

 

2.1 

În ce măsură 

au fost atinse 

obiectivele 

strategiei sau 

care este 

probabilitatea 

atingerii 

acestor 

obiective în 

viitor, având 

în vedere 

progresul 

înregistrat 

până la data 

evaluării? 

Procentul de 

obiective atinse 

- Nr. masuri 

dedicate 

asociativitatii            

- nr. masurii 

dedicata 

lanturilor 

scurte/piete 

locale 

 

Probabilitatea 

atingerii 

obiectivelor: 

- Redusă; 

- Medie; 

- Ridicată. 

Analiza datelor 

administrative 

(cantitativa) 

Documente 

GAL 

Echipa tehnica/ 

executiva GAL 

2.2 In ce 

masura a 

contribuit 

strategia la 

cresterea 

gradului de 

ocupare a 

fortei de 

munca la 

nivelul 

teritoriului? 

Sunt definiți 

indicatori de 

realizare adecvați, 

in ceea ce priveste  

numarul de locuri 

de munca, in cadrul 

masurilor ? 

Nr. de locuri de 

munca create 

Măsura în care au 

fost atinse 

obiectivele: 

- Mică 

măsură; 

- Măsură 

medie; 

- Mare 

măsură. 

 

Analiza datelor 

administrative 

(cantitativa) 

Documente 

GAL 

Echipa 

tehnica/executiv

a GAL 

 

2.3 Ce 

rezultate au 

obtinut 

proiectele 

finantate in 

ceea ce 

priveste 

imbunatatirea 

competitivitati

i firmelor 

locale? 

Firmele 

locale/Fermierii si-

au dezvoltat noi 

procese de 

productie si noi 

canale de desfacere?  

 

Au aparut firme 

locale nou 

infiintate? 

 

 

Nr. de firme 

locale sprijinite 

 

Nr. de firme nou 

infiintate 

 

Nr. 

exploatatii/ferm

e sprijinite 

Măsura în care au 

fost atinse 

obiectivele: 

- Mică 

măsură; 

- Măsură 

medie; 

- Mare 

măsură. 

 

Analiza datelor 

administrative 

(cantitativa) 

Documente 

GAL 

Echipa 

tehnica/executiv

a GAL 

 

 

 

3.1 Ce 

beneficii au 

fost obtinute 

Capitalul social s-a 

îmbunătățit  

Percepția 

actorilor locali 

privind gradul 

Aprecierile 

evaluatorului: 

- Nu am 

Analiza datelor 

administrative 

(cantitativa) 

Documente 

GAL 

Liderii locali 
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III. 

Valoarea 

adăugată 

datorată 

metodei 

LEADER 

 

 

datorita 

metodei 

LEADER? 

de 

îmbunătățire a 

capitalului 

social datorită 

aplicării metode 

in LEADER; 

remarcat o 

îmbunătăț

ire; 

- Îmbunătăț

ire medie; 

- Îmbunătăț

ire mare. 

 

Observația  

(calitativa) 

Studiul de caz 

(calitativa) 

 

 

Beneficiarii 

publici 

 

3.2 Cum a 

influentat 

Programul 

LEADER 

(contributia 

SDL) 

creșterea 

capacității de 

a gestiona 

fonduri 

publice-

private? 

Guvernanța locală 

s-a îmbunătățită la 

nivel local  

Percepția 

actorilor locali 

privind gradul 

de 

îmbunătățire a 

guvernanței la 

nivel local 
datorită aplicării 

metodei 

LEADER 

 

 

 

Aprecierile 

evaluatorului: 

- Nu am 

remarcat o 

îmbunătăț

ire; 

- Îmbunătăț

ire medie; 

- Îmbunătăț

ire mare. 

 

Analiza datelor 

administrative 

(cantitativa) 

Studiul de caz 

(calitativa) 

Observația  

(calitativa) 

 

  

Documente 

GAL 

Liderii locali 

Beneficiarii 

publici (directi) 

Chestionare 

aplicate pe 

locuitori 

(beneficiari 

indirecti) 

IV 

Factori 

de 

succes/ins

ucces. 

Mecanis

mul de 

implemen

tare a 

strategiei 

5.1 Care sunt 

factorii interni 

și externi care 

au influențat 

sau 

influențează 

(pozitiv sau 

negativ) 

implementare

a strategiei și 

rezultatele 

obținute?  

Ce măsuri au 

fost adoptate 

până la data 

evaluării și cu 

ce efecte? 

 Ce măsuri 

sunt încă 

necesare? 

Gradul de pregatire 

a resurselor umane 

Gradul de 

instruire/formar

e si 

calificativele 

obtinute de catre 

personalul 

GAL; 

 

Aprecierile 

evaluatorului: 

- Mic ; 

- Mediu; 

- Mare ; 

Analiza datelor 

administrative 

(cantitativa 

Interviul 

(calitativa) 

Observatia 

(calitativa) 

Documente 

GAL (dosar 

resurse umane, 

fisele/rapoartele 

de evaluare a 

angajatilor); 

Beneficiarii 

directi; 

Firmele de 

consultanta; 

 

Eficienta animarii  Nr. sesiuni cu 

proiecte a caror 

valoare 

depaseste 

alocarea pe apel 

Aprecierile 

evaluatorului: 

-...% - ...% Redusa; 

-....% - % Medie; 

-....% - % Ridicata; 

Analiza datelor 

administrative 

(cantitativa 

Interviul 

(calitativa) 

Observatia 

(calitativa) 

Documente 

GAL; 

Liderii locali; 

Solicitantii; 

Coeziunea 

parteneriatului 

Gradul de 

implicare 

/participare a 

partenerilor la 

activitatile 

organziate de 

GAL 

Aprecierile 

evaluatorului: 

- Redusa; 

- Medie; 

- Ridicata; 

Analiza datelor 

administrative 

(cantitativa 

Focus-grup 

(calitativa) 

Observatia 

(calitativa) 

Documente 

GAL; 

Liderii locali; 

Angajatii GAL; 

Calitatea procesului 

de evaluare si 

selectie a 

proiectelor la nivel 

de GAL 

Numar de 

proiecte 

declarate 

neconforme, 

neeligibile de 

catre AFIR 

Aprecierile 

evaluatorului: 

-...% - ...% Redusa; 

-...% - % Medie; 

-....% - % Ridicata; 

Analiza datelor 

administrative 

(cantitativa 

Interviul 

(calitativa) 

Observatia 

(calitativa) 

Documente 

GAL; 

Experti 

AFIR/CDRJ; 

Firmele de 

consultanta; 

Respectarea 

termenelor 

procedurale de 

evaluare a 

Perioada de 

timp de evaluare 

a proiectelor de 

către AFIR de la 

Aprecierile 

evaluatorului: 

-...% - ...% Redusa; 

-....% - % Medie; 

Analiza datelor 

administrative 

(cantitativa 

Interviul 

Documente 

GAL; 

Experti 

AFIR/CDRJ; 
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proiectelor depuse 

la AFIR 

 

data depunerii 

decătre GAL. 

-....% - % Ridicata; (calitativa) 

Observatia 

(calitativa) 

Firmele de 

consultanta; 

Alocarea financiara 

din cadrul PNDR 

programului 

LEADER, satisface 

nevoia locala de 

finantare?  

 

Procent din 

PNDR alocat 

programului 

LEADER 

Aprecierile 

evaluatorului: 

-...% - ...% Redusa; 

-....% - % Medie; 

-....% - % Ridicata; 

Analiza datelor 

administrative 

(cantitativa 

Interviul 

(calitativa) 

Observatia 

(calitativa) 

Documente 

GAL; 

Experti 

AFIR/CDRJ; 

AM/SERVICIU

L LEADER; 

V 

Contribuț

ia SDL la 

aria de 

intervenți

e 6B 

6.1 

În ce măsură a 

sprijinit SDL 

dezvoltarea 

locală în 

zonele rurale? 

Serviciile şi 

infrastructurile 

locale în zonele 

rurale au fost 

îmbunătăţite; 

 

Procentajul 

populației rurale 

vizate de 

strategiile de 

dezvoltare 

locală 

Aprecierile 

evaluatorului: 

- În mică 

măsură; 

- În măsură 

medie; 

- În mare 

măsură 

 

 

 

 

 

Analiza datelor 

administrative 

(cantitativa 

Interviul 

(calitativa) 

Observatia 

(calitativa) 

Documente 

GAL; 

Echipa tehnica 

GAL, 

Partenerii 

publici din 

GAL; 

 

 

 

 

 

 

 

Documente 

GAL; 

Echipa tehnica 

GAL, 

Partenerii 

publici din 

GAL; 

 

Accesul la serviciile 

şi la infrastructurile 

locale în zonele 

rurale a crescut 

Procentajul 

populației rurale 

care beneficiază 

de 

servicii/infrastru

cturi 

îmbunătățite 

Analiza datelor 

administrative 

(cantitativa 

Interviul 

(calitativa) 

Observatia 

(calitativa) 

Strategiile de 

dezvoltare locală au 

determinat crearea 

de oportunităţi de 

ocupare a forței de 

muncă 

Locuri de 

muncă create în 

cadrul 

proiectelor 

sprijinite 

(LEADER). 

Analiza datelor 

administrative 

(cantitativa 

Interviul 

(calitativa) 

Observatia 

(calitativa) 

VI  

Sustenabi

litate 

SDL 

inclusiv 

capacitat

ea de a 

atrage 

alte surse 

de 

finantare 

pentru 

teritoriul 

GAL 

In ce masura 

finantarea 

nevoilor din 

teritoriu este 

satisfacuta 

prin 

intermediul 

altor finantari 

? 

Capacitatea de a 

atrage finantari 

complementare cu 

SDL  

Nr. proiecte 

depuse pe alte 

surse de 

finantare 

Aprecierile 

evaluatorului: 

- Redusa; 

- Medie; 

- Ridicata; 

Analiza datelor 

administrative 

(cantitativa 

Interviul 

(calitativa) 

Observatia 

(calitativa) 

Documente 

GAL; 

Echipa tehnica 

GAL, 

Partenerii 

publici din 

GAL; 

 

In ce masura 

echipa tehnica 

din cadrul 

GAL afacilitat 

sau poate 

facilita 

atragerea de 

alte surse de 

finantare 

complememnt

are LEADER 

pentru 

dzvoltarea 

teritoriului 

Gradul de  interes a 

echipei tehnice si 

liderilor locai de a 

atrage alte surse de 

finantare 

complementare cu 

LEADER 

Nr.de proiecte 

altele decat cele 

prin PNDR< 

LEADER 

Aprecierile 

evaluatorului: 

- Redusa; 

- Medie; 

- Ridicata; 

Analiza datelor 

administrative 

(cantitativa 

Interviul 

(calitativa) 

Observatia 

(calitativa) 

Documente 

GAL; 

 

VII 

Multiplic

In ce masura 

rezultatele 

Gradul de 

vizibilitate externa a 

Nr. de vizite de 

lucru/tehnice 

Aprecierile 

evaluatorului: 

Analiza datelor 

administrative 

Documente 

GAL; 
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area  

bunelor 

practici 

din SDL 

obtinute prin 

implementare

a SDL pot fi 

multiplicate in 

afara 

teritoriului 

GAL? 

activitatilor din  teritoriu 

GAL din partea 

altor 

organizatii/instit

utii, etc 

- Redusa; 

- Medie; 

- Ridicata; 

(cantitativa 

Interviul 

(calitativa) 

Observatia 

(calitativa) 

Echipa tehnica 

GAL, 

Alte organizatii 

similare; 

 

VIII 

Stadiul 

implemen

tării SDL 

îndeplinir

ea 

obiectivel

or și 

indicatori

lor 

specifici 

SDL 

În ce măsură 

au fost 

îndeplinite 

obiectivele și  

indicatorii 

propuși prin 

SDL? 

 

Stadiul apelurilor 

lansate 

Valaore 

contractata, 

platita  

Nr. exploatații/ 

sprijinite 

Locuri de 

muncă 

Populația netă 

care beneficiază 

de infrastructura 

sociala 

Aprecierile 

evaluatorului: 

- Mică 

măsură; 

- Măsură 

medie; 

- Mare 

măsură. 

 

Analiza datelor 

administrative 

(cantitativa 

Observatia 

(calitativa) 

Documente 

GAL; 

 

IX 

 Perceptia 

GAL in 

teritoriu 

Conditia 

sociala a 

agricultorilor 

si a familiilor 

acestora s-a 

imbunatatit? 

Procentul de 

crestere a gradului 

de satisfactie a 

fermierilor din 

teritoriu  

Nr. de membrii 

de familie care 

au loc de munca 

in cadrul fermei 

Aprecierile 

evaluatorului: 

- Redusa; 

- Medie; 

Ridicata; 

Analiza datelor 

administrative 

(cantitativa 

Interviul 

(calitativa) 

Observatia 

(calitativa) 

Documente 

GAL; 

Beneficiarii 

indirecti; 
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6. CONSTATĂRILE ȘI CONCLUZIILE EVALUĂRII 
 

În cadrul acestui capitol, sunt descrise analizele efectuate pentru fiecare temă a evaluării, analize 

ce stau la baza constatărilor și concluziile formulate pentru fiecare din întrebările de evaluare, 

menționate în capitolul anterior. 

 

6.1. LOGICA INTERVENȚIEI SDL 

 

6.1.1 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 perioada evaluării, Strategia de Dezvoltare locală a GAL Valea Prutului a fost modificată o 

singură dată, fiind făcute corecții tehnice care au constat în corectarea unor erori materiale sau de 

redactare care nu afectează implementarea SDL.  

 

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: 

 Numărul de nevoi identificate 

 Numărul de măsuri revizuite  

 

 Răspunsul la această întrebare de evaluare este însoțită de o apreciere a evaluatorului, pe o scală: 

Puțin relevantă Relevantă Foarte relevantă 

 X  

 

Concluzie: Nevoile au rămas aceleași, fondul alocat fiind însuficient pentru a rezolva toate 

problemele cu care se confruntă teritoriul. Nu au fost identificate noi nevoi și nu au fost revizuite 

măsuri din SDL, în sensul introducerii de noi obiective, realocării de biget între măsuri, sau de 

desființare a unor măsuri. 

 

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

 

La elaborarea Strategia de Dezvoltare locală a GAL Valea Prutului a fost evidențiată dotarea 

inadecvată a serviciilor publice comunitare, valorificarea produselor locale și capacitățile scăzute 
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de procesare a producției agricole. În etapa de elaborare a fost evident că fondul alocat 

implementării SDL nu va fi suficient pentru rezolvarea problemelor identificate în analiza 

SWOT a teritoriului, însă existând disponibilitate de a cofinanța anumite operațiuni. De aceea, în 

analiza efectuată se constată că sunt proiecte cu o contribuție mare de cofinanțare inclusiv 

proiectele U.A.T-urilor. La momentul evaluării se paote afirma, că rezultatele așteptate vor fi 

atinse, inclusiv prin sinergia cu celelalte activități desfășurate în teritoriu. 

 

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: 

 Nr. măsuri de sprijin cuprinse în SDL și bugetul alocat fiecarei măsuri  

 Nr. de modificări a indicatorilor menționați în anexa IV din SDL sau în fișa măsurii 

 Nr. indicatori de rezultat menționați în SDL 

 

 Răspunsul la această întrebare de evaluare este însoțită de o apreciere a evaluatorului, pe o scală: 

Puțin coerentă Coerentă Foarte coerentă 

 X  
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Concluzie: Indicatorii stabiliți în SDL sunt specifici priorităților la care măsurile sunt încadrate, 

măsurabili și verificabili la nivelul proiectelor atât la depunere, cât și pe parcursul perioadei de 

implementare. Pentru fiecare măsură a fost stabiliti indicatori minimi, cuantificabili și 

verificabili, pentru a putea aprecia gradul de atingere a rezultatului dorit. În ceea ce privește 

numărul de indicatori menționați în SDL  nu s-a putut aprecia la elaborare numărul de proiecte 

sau numărul de servicii publice modernizate sau numărul serviciilor sociale sprijinite sau 

numărul formelor asociative nou înființate. Indicatorii menționați în SDL se limitează strict la 

sume/buget, locuri de muncă, exploatații agricole sprijinite, populație netă sprijinită, etc.  

Pentru evaluarea îndeplinirii obiectivelor și a indicatorilor s-a realizat Matricea de verificare a 

funcționării logice a SDL, redată în cele ce urmează: 

 

 

MATRICEA DE VERIFICARE A FUNCȚIONĂRII LOGICII DE INTERVENȚIE A STRATEGIEI DE 

DEZVOLTARE LOCALĂ A GAL VALEA PRUTULUI 

OBIECTIVE 

și 

PRIORITĂȚI 

DIN SDL 

MĂSURA DE 

FINANȚARE 

DIN SDL 

INTRĂRI 

(BUGETUL 

ALOCAT) 

REZULTATE 

PRECONIZATE 

 

IEȘIRI 

( indicatori  realizati prin 

proiectele depuse si selectate 

de GAL Valea Prutului) 

IMPACT 

PRECONIZAT 

(procentul 

rezultatelor 

atinse până la 

1.10.2018) 

Obiectiv  1:  

P1; P2. 

Obiectiv 2 – 

P5 

Obiectiv 3 - 

P6. 

M1/2A  

Modernizarea 

exploatatiilor 

agricole 

331.283,24 

euro 

Cheltuieli publice totale - 

331.283,24 euro 

Locuri de muncă create  - 2 

Număr de exploatații 

agricole/beneficiari sprijiniți  

-  3 

Suprafață totală sau UVM în 

cauză - 500 ha 

Mediu – 1 

Atenuarea schimbărilor 

climatice și adaptarea la 

acestea - 1 

Inovare –1 

Cheltuieli publice totale – 

329.553 euro 

Locuri de muncă create  - 12 

Număr de exploatații 

agricole/beneficiari sprijiniți  -  

5 

Suprafață totală sau UVM în 

cauză - 500 ha 

Mediu – 1 

Atenuarea schimbărilor 

climatice și adaptarea la 

acestea - 1 

Inovare –1 

99,47 % 

Ridicat 

 

Obiectiv  1 - M2/3A 177.569,66 Cheltuieli publice totale – Cheltuieli publice totale – 0 0 % 
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P1; P3; 

Obiectiv  3 - 

P6. 

 

„Procesarea 

productiei 

agricole” 

euro 177.569,66 euro 

Locuri de muncă create -  2 

Numărul exploatațiilor 

agricole care primesc sprijin 

pentru participarea la 

sistemele de calitate, la 

piețele locale și la circuitele 

de aprovizionare scurte, 

precum și la 

grupuri/organizatii de 

producători – 2 

Mediu - 1 

euro 

Locuri de muncă create -  0 

Numărul exploatațiilor 

agricole care primesc sprijin 

pentru participarea la 

sistemele de calitate, la piețele 

locale și la circuitele de 

aprovizionare scurte, precum 

și la grupuri/organizatii de 

producători- 0 

Mediu - 1 

Redus  

Obiectiv  1 – 

P1; P3 

Obiectiv 3: 

P6. 

M3/3A 

Cooperare 

pentru 

dezvoltare 

80.000 euro Cheltuieli publice totale – 

80.000 euro  

Locuri de muncă create - 4 

Numărul exploatațiilor 

agricole care primesc sprijin 

pentru participarea la 

sistemele de calitate, la 

piețele locale și la circuitele 

de aprovizionare scurte, 

precum și la 

grupuri/organizatii de 

producători – 2 

Inovare -1  

Cheltuieli publice totale – 0 

euro  

Locuri de muncă create - 0 

Numărul exploatațiilor 

agricole care primesc sprijin 

pentru participarea la 

sistemele de calitate, la piețele 

locale și la circuitele de 

aprovizionare scurte, precum 

și la grupuri/organizatii de 

producători – 0 

Inovare -1  

0% 

Redus 

Obiectiv  3: 

P1; P6; 

M4/6A - 

Diversificarea 

economiei din 

teritoriul Valea 

Prutului” 

130 000 euro Cheltuieli publice totale – 

130.000 euro 

Locuri de muncă create – 2 

Mediu - 1 

Cheltuieli publice totale – 

120.000 euro 

Locuri de muncă create – 5 

Mediu - 1 

92,30% 

Ridicat 

Obiectiv  3: 

P1; P6; 

M5/6B - 

Integrarea 

minorităţii 

rome” 

30 000 euro Cheltuieli publice totale – 

30.000 euro 

Populația netă care 

beneficiază de 

servicii/infrastructure 

îmbunătățite -  10 pers. 

Inovare - 1 

Cheltuieli publice totale – 

29.274 euro 

Populația netă care 

beneficiază de 

servicii/infrastructure 

îmbunătățite - 877 pers. 

Inovare - 1 

97,58% 

Ridicat 

Obiectiv  3: 

P1; P6; 

M6/6B - 

„Dezvoltarea 

infrastructurii 

60 000 euro Cheltuieli publice totale  - 

60.000 euro 

Cheltuieli publice totale  - 

59.663,25 euro 

99,43% 
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sociale” Locuri de muncă create  - 4 

Populația netă care 

beneficiază de 

servicii/infrastructure 

îmbunătățite – 10 pers. 

Inovare – 1 

Locuri de muncă create  - 2 

Populația netă care 

beneficiază de 

servicii/infrastructure 

îmbunătățite – 30 pers. 

Inovare – 1 

Ridicat 

Obiectiv  3: 

P1; P6; 

M7/6B - 

Revitalizarea 

satelor” 

996 301,75 

euro 

Cheltuieli publice totale – 

996.301,75 euro 

Populația netă care 

beneficiază de 

servicii/infrastructure 

îmbunătățite 10.000 pers. 

Mediu  - 1 

Atenuarea schimbarilor 

climatice si adaptarea la 

acestea - 1 

Inovare - 1 

Cheltuieli publice totale – 

995.677,00 euro 

Populația netă care 

beneficiază de 

servicii/infrastructure 

îmbunătățite 40.319 pers. 

Mediu  - 1 

Atenuarea schimbarilor 

climatice si adaptarea la 

acestea - 1 

Inovare - 1 

99,93 % 

Ridicat 

 BUGETUL  

TOTAL 

1.805.154,65 

euro 

   

Obiectiv 1 –„Favorizarea competitivității agriculturii” 

Obiectiv 2 – „Asigurarea gestionării durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice” 

Obiectiv 3 –„Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv creare și menținerea de 

locuri de muncă” 

Prioritatea1 -„Încurajarea transferului de cunoştinţe şi a inovării în agricultură, silvicultură şi în zonele rurale” 

P2 -„Creşterea viabilităţii exploataţiilor şi a competitivităţii tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile şi promovarea 

tehnologiilor agricole inovatoare şi a gestionării durabile a pădurilor” 

P3 - „Promovarea organizării lanţului alimentar, inclusiv procesarea şi comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor 

şi a gestionării riscurilor în agricultură” 

P5 - „Promovarea utilizării eficiente a resurselor şi sprijinirea tranziţiei către o economiei cu emisii reduse de carbon şi rezistenţă la 

schimbările climatice în  sectoarele agricol, alimentar şi silvic.”  

P6 - „Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în zonele rurale” 
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6.2. Contribuţia operațiunilor realizate la atingerea obiectivelor prevăzute de strategie 

 

6.2.1. În ce măsură au fost atinse obiectivele strategiei sau care este probabilitatea atingerii 

acestor obiective în viitor, având în vedere progresul înregistrat până la data evaluării? 

 

La elaborarea unui răspuns la acestă întrebare de evaluare comună, la nivelul GAL s-a făcut o 

analiză a stadiului implementării proiectelor pe fiecare măsură, pe cae o redăm schemativ în cele 

ce urmează: 

 

 

Criterii de evaluare: 

 Procentul de obiective atinse; 

 

Indicatori: 

 Stadiul implementări la nivelul fiecărei măsuri de finanțare 
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 Răspunsul la această întrebare de evaluare este însoțită de o apreciere a evaluatorului, pe o scală: 
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Redusă Medie Ridicată 

  X 

 

Concluzie: Având în vedere progresul înregistrat până în prezent, precum și faptul că, la data 

evaluării nu toate proiectele au fost contractate sau finalizate, se preconizează o probabilitate 

ridicată a atingerii obiectivelor popuse în SDL până la finalul implementării. 

 

 

6.2.2 In ce masura a contribuit strategia la cresterea gradului de ocupare a fortei de munca la 

nivelul teritoriului? 

 

Pentru a putea formula un răspuns la această întrebare de evaluare, la nivelul GAL s-au 

identificat întrebări specifice, care corespund obiectivelor din cadrul SDL separat pentru 

proiectele care prevăd crearea de locuri de muncă. Prin Strategia de Dezvoltare Locală au fost 

asumate un total de 14 locuri de muncă. Prin proiectele depuse și selectate de către GAL, 

beneficiarii și-au luat angajamente pentru a crea 19 locuri de muncă. Din aceste angajamente 

asumate, în cadrul proiectelor finalizate, la data elaborării prezentului raport de evaluare s-au 

creat 9 locuri de muncă. De asemenea, este important să menționăm că în cadrul SDL, mai există 

încă 2 măsuri (M2/3A, M3/3A) unde încă nu sunt depuse proiecte, însă au acest indicator cuprins 

în fișa măsurii. 

 

Criterii de evaluare: 

 Sunt definiți indicatori de realizare adecvați, in ceea ce priveste  numarul de locuri de 

munca, in cadrul masurilor ? 

 

Indicatori: 

 Numărul de locuri de muncă create 
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Răspunsul la această întrebare de evaluare este însoțită de o apreciere a evaluatorului, pe o scală: 

 

Mică măsură Măsură medie Măsură ridicată 

  X 

 

Concluzie: Având în vedere progresul înregistrat până în prezent, precum și faptul că, la data 

evaluării nu toate proiectele au fost contractate sau finalizate, se preconizează o probabilitate 

ridicată a atingerii obiectivelor popuse în SDL până la finalul implementării. 

 

 

6.2.3 Ce rezultate au obtinut proiectele finantate in ceea ce priveste imbunatatirea 

competitivitatii firmelor locale? 

 

Pentru firme a fost evidențiată achiziționarea de echipamente performante și creșterea numărului 

de clienți, respectiv o creștere a venitului anual. Din răspunsurile obținute s-a evidențiat faptul că 

prin proiectele LEADER au fost finanțate activități inovatoare, echipamentele sunt prietenoase 

cu mediul înconjurător. În perioada de evalaure 4 exploatații agricole/fermieri și-au dezvoltat 

procese noi de producție, 1 fermier și-a diversificat afacerea și a fost creată 1 firmă nouă. Prin 

firma nou înființată, precum și locurile de muncă create în cadrul proiectului contribuie la 

întărirea pe piața muncii a femeilor. 

 

Criterii de evaluare: 

 Firmele locale/Fermierii si-au dezvoltat noi procese de productie si noi canale de 

desfacere?  

 Au aparut firme locale nou infiintate? 

 

Indicatori: 

 Nr. de firme nou infiintate; 

 Nr. exploatatii/ferme sprijinite; 

 

Răspunsul la această întrebare de evaluare este însoțită de o apreciere a evaluatorului, pe o scală: 

 

Mică măsură Măsură medie Măsură ridicată 

 X  

 

Concluzie: Având în vedere progresul înregistrat până în prezent, considerăm că acest obiectiv a 

fost atins. 
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6.3 Valoarea adăugată datorată metodei LEADER 

 

6.3.1 Ce beneficii au fost obtinute datorita metodei LEADER? 

 

Pentru evalaurea beneficiilor obținute s-a folosit observația și datele obținute la unul din focus-

grupuri. Se observă clar o schimbarea mentalităților (comparativ cu perioada de programare 

precedentă) și o creșterea a încrederii reciproce  între membrii și față de GAL. Au fost 

identificate  subiecte de interes comun și dezvoltarea unor rețele pentru promovarea produselor 

lcoale, de exemplu. Dezvoltarea infrastructurii de bază a fost cea mai favorizată temă a 

proiectelor depuse la GAL, posibilitatea de a achiziționa utilaje pentru dotarea serviciilor 

publice, în condițiile în care LEADER a rămas singuruil program care mai finanțează astfel de 

investiții.  

 

Criterii de evaluare: 

 Capitalul social s-a îmbunătățit ? 

 

Indicatori: 

 Percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a capitalului social datorită 

aplicării metode in LEADER; 

 

Răspunsul la această întrebare de evaluare este însoțită de o apreciere a evaluatorului, pe o scală: 

Nu am remarcat o 

îmbunătățire 

Îmbunătățire medie Îmbunătățire ridicată 

 X  

 

Concluzie: La acest criteriu beneficiarii proiectelor LEADER au observat o îmbunătățire medie. 

 

 

6.3.2 Cum a influentat Programul LEADER (contributia SDL) creșterea capacității de a 

gestiona fonduri publice-private? 

 

Pentru a răspunde la această întrebare  s-a utilizat ca metodă  studiul de caz, observația și analiza 

datelor administrative. În teritoriul GAL Valea Prutului, avem 2 U.A.T-uri  (comunele Roșcani și 

Santa Mare) care nu au accesat niciodată fonduri cu finanțare nermabursabilă, primele proiecte 

cu finanțare fiind obținute prin LEADER 2007 – 2013. De asemenea considerăm important 

evidențierea situației orașului Ștefănești (oraș mic sub 20.000 locuitori) care în perioada trecută 
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de programare (2007 - 2013) nu a fost eligibil pentru finanțare, situație remediată prin LEADER 

2014 -2020.  
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Criterii de evaluare: 

 Guvernanța locală s-a îmbunătățită la nivel local (spre exemplu, creșterea capacității de a 

gestiona fonduri publice-private etc.) 

 

Indicatori: 

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

datorită aplicării metodei LEADER 

 

Răspunsul la această întrebare de evaluare este însoțită de o apreciere a evaluatorului, pe o scală: 

Nu am remarcat o 

îmbunătățire 

Îmbunătățire medie Îmbunătățire ridicată 

  X 

 

Concluzie: Capacitatea de a gestiona fonduri publice-private a fost îmbunătățită. 

 

 

6.4 Factori de succes/insucces.  

 

6.4.1. Care sunt factorii interni și externi care au influențat sau influențează (pozitiv sau 

negativ) implementarea strategiei și rezultatele obținute?  

mailto:office@galvaleaprutului.ro
mailto:galvaleaprutului@gmail.com


 

34 
 

Telefon fix/fax: 0232 474 992 
Email: office@galvaleaprutului.ro 
Email: galvaleaprutului@gmail.com  
Com. Popricani, Loc. Popricani, Jud. Iași 
(în incinta Primăriei Popricani, ultimul etaj) 

 

Pentru a răspunde la această întrebare au fost folosite ca metode și tehnici. de evaluare:  analiza 

datelor administrative interviul și observația iar ca surse:  documente  interne GAL, experti 

OJFIR/CRFIR/CDRJ,firmele de consultanta; În final s-a optat pentru   următorul set de  criterii 

de evaluare: 

 Gradul de pregatire a resurselor umane; 

 Eficienta animarii; 

 Coeziunea parteneriatului; 

 Calitatea procesului de evaluare si selectie a proiectelor la nivel de GAL; 

 Respectarea termenelor procedurale de evaluare a proiectelor depuse la AFIR 

Criterii de evaluare: 

 

Indicatori 

 

Gradul de pregatire a resurselor 

umane: 

Gradul de instruire/formare si calificativele obtinute de 

catre personalul GAL; 

 

Răspunsul la această întrebare de evaluare este însoțită de o apreciere a evaluatorului, pe o scală: 

Mic Mediu Mare 

  X 

Au fost analizate raportele individuale de activitate a fiecărui angajat și calificativele obținuite la 

evaluarea anuală precum și dosarele de personal. 

 

Criterii de evaluare: 

 

Indicatori 

 

Eficienta animarii Nr. sesiuni cu proiecte a caror valoare depaseste alocarea 

pe apel  

Răspunsul la această întrebare de evaluare este însoțită de o apreciere a evaluatorului, pe o scală: 

Mic Mediu Mare 

X   

 

În primul an al contractului de finanțare (2017) a fost organizate în fiecare U.A.T din teritoriul 

GAL Valea Prutului, sesiuni de animare în care erau prezentate toate măsurile de finanțare. În 

anul 2018, s-a optat pentru sesiuni de animare tematice aferente fiecărei măsuri de finanțare în 

funcție de graficul apelurilor de selecție lansate. 
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Criterii de evaluare: 

 

Indicatori 

 

Coeziunea parteneriatului Gradul de implicare /participare a partenerilor la 

activitatile organizate de GAL 

Răspunsul la această întrebare de evaluare este însoțită de o apreciere a evaluatorului, pe o scală: 

Mic Mediu Mare 

 X  
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Teritoriul  și componența parteneriatului  GALValea Prutului a rămas același. Se remarcă o 

implicare mai mare a reprezentanților APL-urilor decât a partenerilor privați. Partenerii privați, 

majoritatea fermierilor, pot fi angrenați în afara campaniei agricole (sunt foarte prezenți la 

evenimentele organizate de GAL în perioada de iarnă și o implicare redusă în evenimentele 

organizate primăvară – toamnă. Activitățile organizate de GAL sunt considerate pentru ei 

interacțiune cu ceilalți membrii, schimb de bune practici, ideii, soluții la nivelul teritoriului. 

 

Criterii de evaluare: 

 

Indicatori 

 

Calitatea procesului de evaluare si 

selectie a proiectelor la nivel de GAL 

Numar de proiecte declarate neconforme, neeligibile de 

catre AFIR 

Răspunsul la această întrebare de evaluare este însoțită de o apreciere a evaluatorului, pe o scală: 

Redus                                                                  

(0-10% proiecte) 

Mediu                                           

(11% - 20% din proiecte) 

Ridicat                                     

(21 - 30% din proiecte) 

X   

În ceea ce privește calitatea procesul de evaluare la nivel de GAL, din cele 19 proiecte depuse la 

AFIR, până la data întocmirii prezentului raport de evaluare nu a fost declarate  neîncadrat 

corect, neeligibile sau ajustări la criteriile de selecție de către AFIR a niciunui proiect. Acest fapt 

se datorează experinței angajaților din programarea trecută și precum și ghidului/procedurile de 

lucru emise de AM PNDR  pentru implementarea SDL.  
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Criterii de evaluare: 

 

Indicatori 

 

Respectarea termenelor procedurale 

de evaluare a proiectelor depuse la 

AFIR 

Perioada de timp de evaluare a proiectelor de către 

AFIR de la data depunerii decătre GAL. 

Răspunsul la această întrebare de evaluare este însoțită de o apreciere a evaluatorului, pe o scală: 

Redus                                                     

(maxim 30 zile lucratoare) 

Mediu                                           

(sub 30 - 60 zile lucratoare) 

Ridicat                                     

(peste 60 zile lucratoare) 

 

 X  

 

În ceea ce privește feed-backul beneficiarilor referitor la perioada de evaluare a proiectelor la 

AFIR/CRFIR, acesta a fost apreciat difer în funcție de categoria proiectului. Pentru beneficiari 

privați cu achiziți simple evaluarea a durat mai puțin de 30 zile lucrătoare, iar cea mai mare 

perioadă de evaluare au înregistrat-o proiectele cu construcții și montaj ale U.A.T-urilor, depuse 

în anul 2017. În schimb proiectele depuse anul 2018 au fost evaluate mult mai repede (mai puțin 

de 30 zile lucrătoare). S-a remacat atitudinea pozitivă a experților de la AFIR vis a vis de 

beneficiari.  
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Criterii de evaluare: 

 

Indicatori 

 

Alocarea financiara din cadrul PNDR 

programului LEADER, satisface 

nevoia locala de finantare? 

Procent din PNDR alocat programului LEADER 

Răspunsul la această întrebare de evaluare este însoțită de o apreciere a evaluatorului, pe o scală: 

Redus                                                                   Mediu                                            Ridicat                                     

 

X   

 

Comparativ cu perioada de programare trecuta (SDL finantat prin PNDR LEADER 2007 - 2013) 

bugetul alocat pentru SDL aferent perioadei 2014 -2020 este mai mic. S-a efectuat o analiză 

comparativă a investițiile la nivel de fiecare  comune membre în GAL.  
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Concluzie:  
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Pentru factori interni pozitivi este evidențiată experința angajaților din exercițiul de programare 

trecută și comunicarea avută în tertoriu prin intermediul sesiunior de animare. 

Pentru factori interni negativi – lipsa de timp penru implicare în activități a partenrilor privați în 

anumite perioade ale anului. 

Pentru factori externi pozitivi - atitudinea personalului OJFIR/CRFIR/CDRJ, menționându-se o 

schimbare semnificativă în abordarea beneficiarilor, gestionarea tuturor cererilor legate de 

implementarea proiectelor, soluționarea problemelor apărute.  

Ceea ce privește factorii negativi, printe cei interni pe primul loc se situează lipsa de capital, care 

îngreunează dezvoltarea locală chiar și cu sprijinul finanțării din fonduri nerambursabile.  

Pentru factori negativi externi, este evidențiat lipsa firmelor de consultanță cu personal pregătit, 

care să facă față volumului mare de cereri de finanțare. Pentru micșorarea acestei deficiențe, se 

organizează întâlniri periodice cu firmele de consultanță ale beneficiarior care asigură suportul 

pentru implementare și sunt instriuite/îndrumate să urmărească atent implementarea conform 

măsurii LEADER 19.2 și nu măsurilor  standard din PNDR.  

 

6.5. Contribuția SDL la aria de intervenție 6B 

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

Pentru a răspunde la această întrebare au fost folosite ca metode și tehnici. de evaluare:  analiza 

datelor administrative interviul și observația iar ca surse:  documente  interne GAL, echipa 

tehnică GAL, partenerii publici din GAL. În final s-a optat pentru  următorul set de  criterii de 

evaluare: 

CRITERII  DE EVALUARE INDICATORII DE 

REALIZARE 

INDICATORII DE 

REZULTAT 

Serviciile şi infrastructurile 

locale în zonele rurale au fost 

îmbunătăţite; 

Procentajul populației rurale 

vizate de strategiile de 

dezvoltare locală 

Toată populația din teritoriul 

GAL Valea Prutului 

Accesul la serviciile şi la 

infrastructurile locale în 

zonele rurale a crescut 

Coeziunea parteneriatului 

Procentajul populației rurale 

care beneficiază de 

servicii/infrastructuri 

îmbunătățite 

Toată populația din teritoriul 

GAL Valea Prutului 

Strategiile de dezvoltare locală 

au determinat crearea de 

oportunităţi de ocupare a forței 

Locuri de muncă create în 

cadrul proiectelor sprijinite 

(LEADER). 

19 locuri de muncă 
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de muncă 

Răspunsul la această întrebare de evaluare este însoțită de o apreciere a evaluatorului, pe o scală: 

În mică măsură; 

 

  

În măsură medie; 

  

În mare măsură                                 

  X 

 

 

6.6. Sustenabilitate SDL inclusiv capacitatea de a atrage alte surse de finantare pentru 

teritoriul GAL? 

Pentru a răspunde la această întrebare au fost folosite ca metode și tehnici. de evaluare:  analiza 

datelor administrative, interviul și observația, iar ca surse de informare:  documente  interne 

GAL, echipa tehnică GAL, partenerii publici din GAL. În final s-a optat pentru  următorul set de  

criterii de evaluare: 

CRITERII  DE EVALUARE INDICATORII DE 

REALIZARE 

INDICATORII DE 

REZULTAT 

In ce masura finantarea 

nevoilor din teritoriu este 

satisfacuta prin intermediul 

altor finantari ? 

Capacitatea de a atrage 

finantari complementare cu 

SDL 

3 beneficiari (M5/6B si 

M6/6B) si-au declarant 

intentia de a accesa POCU 5.2 

(prin angajamentul depus la 

proeictul de finanțare selectat 

prin GAL) 

In ce masura echipa tehnica Gradul de  interes a echipei GAL Valea Prutului are în 
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din cadrul GAL afacilitat sau 

poate facilita atragerea de alte 

surse de finantare 

complememntare LEADER 

pentru dzvoltarea teritoriului. 

tehnice si liderilor locali de a 

atrage alte surse de finantare 

complementare cu LEADER. 

lucru  proiect pe  axa 4.16 

POCU, complementar cu 

infrasturctura socială create 

prin LEADER. 

Răspunsul la această întrebare de evaluare este însoțită de o apreciere a evaluatorului, pe o scală: 

 

Redusa 

 

 

Medie; 

 

Ridicata 

 X  

 

6.7. In ce masura rezultatele obtinute prin implementarea SDL pot fi multiplicate in afara 

teritoriului GAL? 

Pentru a răspunde la această întrebare au fost folosite ca metode și tehnici. de evaluare:  analiza 

datelor administrative, interviul și observația, iar ca surse de informare:  documente  interne 

GAL, echipa tehnică GAL, organizații similare.  

Criteriu de evaluare: Gradul de vizibilitate externă a activităților. 

Indicatori: Nr. de vizite de lucru/tehnice din  teritoriu GAL din partea altor organizatii/institutii, 

etc 

Răspunsul la această întrebare de evaluare este însoțită de o apreciere a evaluatorului, pe o scală: 

 

Redusa 

 

 

Medie; 

 

Ridicata 

  X 

 

O caracteristică aparte a GAL Valea Prutului , este faptul că se află la gradința cu R. Moldova, 

punctele de trecere Sculeni/ com. Victoria și Costești/or. Ștefănești sunt în teritoriul GAL, motiv 

pentru care  primește vizite regulate ale fermierilor moldoveni  și a structurilor similare GAL din 

R. Moldova.  Considerăm că  rezultatele obținute pot fi multiplicate la nivelul GAL-urilor de 

peste Prut cu care ne învecinăm (2 dintre acestea deja au luat legătura cu GAL Valea Prutului). 
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6.8. Stadiul implementării SDL îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor specifici SDL? 

Pentru a răspunde la această întrebare au fost folosite ca metode și tehnici. de evaluare:  analiza 

datelor administrative și observația, iar ca surse de informare:  documente  interne GAL, echipa 

tehnică GAL.  

Criteriu de evaluare: Stadiul apelurilor lansate. 

Indicatori:  

 Valoarea proiectelor selectate, contractate, platite; 

 nr. exploatații/ sprijinite, locuri de muncă, populația netă care beneficiază de 

infrastructura sociala (acestia sunt detaliati la pct. 6.1.2). 
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Răspunsul la această întrebare de evaluare este însoțită de o apreciere a evaluatorului, pe o scală: 

Mică măsură 

 

 

Măsură Medie; 

 

Măsură mare 

  X 

 

6.9. Perceptia GAL in teritoriu? 

Această temă urmărește în ce măsură  condiția sociala a agricultorilor si a familiilor acestora s-a 

imbunatatit datorită finanțărilor prin LEADER. Pentru a răspunde la această întrebare au fost 

folosite ca metode și tehnici. de evaluare:  analiza datelor administrative, interviul, observatia, iar 

ca surse de informare:  documente  interne GAL și beneficiarii indirecți.  

Criteriu de evaluare: gradul de satisfactie a fermierilor din teritoriu 

Indicatori: nr. de membrii de familie care au loc de munca in cadrul fermei 

Răspunsul la această întrebare de evaluare este însoțită de o apreciere a evaluatorului, pe o scală: 

Redus 

 

 

Mediu; 

 

Ridicat  

 X  
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În urma evaluării, concluziile formulate la întrebările sus-mențioante, contribuie la îmbunătățirea 

și finalizareai impermentării Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020 și pot fi utilizate pentru 

elaborarea viitoarei strategii, pentru perioada de planificare 2021-2028. 

1) Teritoriul GAL și parteneriatul au rămas același, coeziunea dintre membrii este mai 

ridicată; 

2) Guvernanța locală s-a îmbunătățit vizibil, mai ales capacitatea de a gestiona corect 

proiecte cu finanțare europeană; 

3) Percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a guvernanței la nivel local s-a 

îmbunătățit datorită aplicării metodei LEADER  

4) A crescut gradul de încrederea în utilizabilitatea sprijinului pentru dezvoltare din fonduri 

UE, iar beneficiarii au confirmat de mai multe ori atitudinea pozitivă a instituțiilor și a 

personalului care gestionează aceste fonduri, în mod concret OJFIR Iași și CRFIR 1 NE 

Iași. Majoritatea beneficiarilor nu exclud continuarea dezvoltării prin înaintarea unei noi 

cereri de finanțare în sesiunile urmăroare sau în perioada de programare 2021-2027. 
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7. CONCLUZII, RECOMANDĂRI, LECȚII ÎNVĂȚATE 

 

În perioada evaluării, a fost demarată implementarea activităților orientate spre obiectivul 

specific referitor la sprijinirea cooperării, dar încă nu se pot evalua rezultatele, deoarece 

proiectele sunt în curs de implementare. Cu toate că realizarea parteneriatelor tematice (măsura 

dedicate asociativității), încă se resimte o reținere față de cooperare, înrădăcinată în amintirile 

despre colectivizare, care în mediu rural a avut efecte negative persistente. Totuși, au fost 

identificate două inițiative privind asocierea care urmează a fi depuse în cadrul apelului de 

selecție deschis.   

 

Necesitatea comunicării continue prin mai multe canale, astfel ca informația să ajungă la toți 

actorii locali este cea mai importantă lecție învățată în ceea ce privește rezultatul implementării 

Strategiei de Dezvoltare Locală. Asigurarea transparenței în toate procesele legate de lansarea 

măsurilor, animarea teritoriului, evaluarea și selecția proiectelor conferă GAL-ului încredere din 

partea tuturor actorilor locali, iar consultările on-going cu reprezentații comunelor, informarea 

lor asupra stadiului actual al lansărilor a făcut ca GAL-ul să fie consultat din când în când și în 

probleme care nu țin neapărat de LEADER.  

 

Această încredere va veni în sprijinul elaborării unei noi strategii pentru perioada de planificare 

2021-2027. Tot mulțumită comunicării mai intense s-a îmbunătățit și raportul dintre beneficiari 

și AFIR atât la nivel județean, cât și regional. A fost fost foarte binevenită  întâlnirile lunare ale 

managerilor de GAL cu experții de la OJFIR Iași, am putut preenii, sesiza din timp anumite 

aspect ce țin de monitorizarea proictelor finanțate. Întâmpinăm în continuare probleme la 

măsura dedicată asociativității, încadrată la capitol 35 din Reg. UE. Prin încrederea actorilor 

locali și colaborarea cu instituțiile de specialitate, Grupul de Acțiune Locală are o poziție mult 

mai întărită, este vizibilă în teritoriu.  Din această poziție, GAL poate interveni în eficientizarea 

dezvoltării locale și asigurarea absorbției fondurilor europene într-un procent mai ridicat.  

 

Dintre recomandări majortatea propun suplimentarea fondurilor alocate către GAL, respectiv 

pentru măsuri și proiecte și reducerea birocrației.  

 

Unele măsuri fiind în blocaj procedural, se recomandă în continuare accesarea fondurilor din 

alte surse de finanțare: de exemplu, din PNDR nivel național, proiectele de cooperare 

transfrontalieră sau proiectele de dezvoltare a capacității umane, componenta unităților de 

economie socială pentru sprijinul cooperativelor, proiecte Erasmus pentru abordarea unor teme 

inovatoare prin schimburi de experiență.  
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Anexa 1 

 

CHESTIONAR PRIVIND EVALUAREA STRATEGIEI  

PENTRU BENEFICIARII PRIVAȚI CARE AU OBȚINUT FINANȚARE PRIN INTERMEDIUL 

LEADER 

 

În conformitate cu art.34 al Regulamentului (UE) 1303/2013, la solicitarea AM PNDR, fiecare GAL din 

România trebuie să evalueze implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală. Conform metodologiei 

emise de Autoritatea de Management, această evaluare trebuie să abordeze 5 teme abligatorii, după cum 

urmează: 

I. Logica intervenţiei Strategiei de Dezvoltare Locală 

II. Contribuţia operațiunilor realizate la atingerea obiectivelor prevăzute de strategie 

III. Valoarea adăugată datorată metodei LEADER 

IV. Factorii de succes şi de insucces 

V. Contribuția SDL la aria de intervenție 6B 

 

Pentru răspunde la această solicitare, GAL Valea Prutului roagă beneficiarii privați, care au depus 

proiecte la GAL Valea Prutului,  să sprijine această activitate de evaluare prin completarea 

următorului chestionar. Vă mulțumim! 

 

1. Proiectul dvs. a fost depus pe măsura:  

□ M1/2A - Modernizarea exploatațiilor agricole 

□ M4/6A - Diversificarea economiei din teritoriul GAL Valea Prutului 

2. Este primul proiect de finanțare prin intermediul PNDR:    □ DA   □ NU  

3. Dacă ați mai beneficiat de alte finanțări, vă rugăm să-le menționați: 

□ LEADER, PNDR 2007-2013 (prima strategiei a GAL Valea Prutului) 

  □ PNDR 2007 – 2013 

 □ Alte surse de finanțare 

4. S-a înființat întreprindere/fermă nouă: □ DA   □ NU 

5. S-a modernizat întreprinderea/ferma existent: □ DA   □ NU 

6. Prin implementarea proiectului se utilizează o tehnologie nouă la nivel de fermă/firmă: □ DA □ 

NU 
7. Nr. de echipamente noi achiziționate: ……………………………………………………….. 

8. Nr. de potențiali client înainte și după finanțare:    ÎNAINTE ………………… DUPĂ 

…………………… 

9. În ce măsură afacerea dvs. a devenit mai cunoscută în urma finanțării? 

□ în mica măsură                                 □ în măsură medie                       □ în mare măsură 
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10. Care sunt avantajele finanțării obținute de proiectul finanțat prin SDL GAL pentru afacerea 

dvs.? 

Competitivitate □                                         Tehnologie nouă □ 

Recunoaștere □                                           Piață de desfacere □ 

Diversificarea activității  □                              Creșterea randamentului muncii  □ 

 

11.  Au apărut produse/servicii noi care în urma implementării proiectelor? □ DA   □ NU 

 

12.  În ce măsură proiectul dvs. contribuie la creșterea gradului de ocupare a forței de muncă la 

nivelul teritoriului? 

 Nr. de locuri de muncă asumați prin proiect: 

 Nr. de locuri de muncă create până la data de 1.10.2018: total:…………………,  

din care: …….. femei si  ………….. alte categorii vulnerabile. 

 

13. În ce măsură proiectul dvs. contribuie la îmbunătățirea calității mediului? 

□ în mica măsură                                 □ în măsură medie                       □ în mare măsură 

 

14. În ce măsură considerați că proiectul dvs. este inovativ? 

□ în mica măsură                                 □ în măsură medie                       □ în mare măsură 

 

15. În ce măsură obținerea finanțării prin intermediul Strategiei din cadrul GAL Valea Prutului, v-

a deschis apetitul către alte finanțări? 

□ în mica măsură                                 □ în măsură medie                       □ în mare măsură 

 

16. În urma implementării proiectului, au apărut alte idei care pot contribui la dezvoltarea locală și 

pentru care ați dori să solicitați finanțare?      □ DA   □ NU 

 

17. Vă rugăm să apreciați și să oferiți un feedback, referitor la corectitudinea, coerența și 

transparența documentelor necasare  accesării măsurii de finanțare cuprinse în cadrul SDL: 

 

Ghidul, cererea de finanțare, fișele de verificare și metodologia 

aferentă au fost clare, bine elaborate?    
□ în mica măsură   

□ în măsură medie 

□ în mare măsură 

Durata apelului de selecție a fost suficient pentru întocmirea 

proiectului, obținerea avizelor necesare?! 
□ în mica măsură   

□ în măsură medie 
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□ în mare măsură 
Echipa tehnică din cadrul GAL v-a oferit sprijin și consiliere pe tot 

parcursul proiectului (depunere, implementare, verificare 

corectitudine plăți)? 

□ în mica măsură   

□ în măsură medie 

□ în mare măsură 
Durata de evaluare a proiectului la GAL a fost acceptabilă? 

GAL a respectat durata de evaluare a proiectului menționată în apel 

și a anunțat rezultatul procesul de selecție în maxim 15 zile? 

□ DA   

□ NU 

Informațiile necesare pentru elaborarea și depunerea proiectului s-

au regăsit pe site-ul GAL într-un mod transparent și ușor accesibil? 
□ în mica măsură   

□ în măsură medie 

□ în mare măsură 
Numărul sesiunilor de animare din comuna unde vă desfășurați 

activitatea au fost suficiente? 
□ în mica măsură   

□ în măsură medie 

□ în mare măsură 
Durata de evaluare și contractare a proiectului la AFIR, de la data 

depunerii acestuia la GAL, s-a derulat într-un timp rezonabil? 
□ în mica măsură   

□ în măsură medie 

□ în mare măsură 
Ați întâmpinat probleme în elaborarea și aprobarea dosarelor de 

achiziții? 
□ în mica măsură   

□ în măsură medie 

□ în mare măsură 

□ nu este cazul, proiect notificat 

spre contractare 

Ați beneficiat din partea angajaților GAL Valea Prutului de sprijin 

și consiliere în vederea întocmirii corecte a cererilor de plată și 

eligibilității cheltuielilor? 

□ în mica măsură   

□ în măsură medie 

□ în mare măsură 

□ nu este cazul, încă nu am depus 

prima tranșă de plată 
 

 

18. Pentru beneficiarii care au finalizat proiectul, în ce măsură au fost atinse obiectivele 

proiectului: 

□ în mica măsură                   □ în măsură medie            □ în mare măsură 

 

19. Pentru beneficiarii care  NU au finalizat proiectul și încă nu se poate evalua efectul, care este 

probabilitatea atingerii acestor obiective în viitor, având în vedere progresul înregistrat până la 

data evaluării: 
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                       □ redusă                             □ medie                    □ ridicată 

 

20. În ce măsură au fost aplicate principiile LEADER?: 

 

SDL axată pe teritoriu Nu am remarcat 

o îmbunătățire 

Îmbunătățire 

medie 

Îmbunătățire 

mare 

Elaborare și implementare de jos în sus    

Parteneriat public-privat - GAL    

Acțiuni integrate și multisectoriale    

Inovație    

Schimbarea mentalităților    

Creșterea colaborării și încrederii reciproce 

și față de GAL 

   

Identificarea unor subiecte de interes 

comun 

   

Dezvoltarea de competențe și capacități    

Dezvoltarea unor rețele    

 

21. Ținând cont de răspunsurile date, vă rugăm să evaluați întrebarea în ce măsură a sprijinit SDL  

Valea Prutului dezvoltarea locală în zonele rurale? 

□ în mica măsură                   □ în măsură medie            □ în mare măsură 

 

Anexa 2 

 

CHESTIONAR PRIVIND EVALUAREA STRATEGIEI  

PENTRU BENEFICIARII PUBLICI CARE AU OBȚINUT FINANȚARE PRIN INTERMEDIUL 

LEADER 

 

În conformitate cu art.34 al Regulamentului (UE) 1303/2013, la solicitarea AM PNDR, fiecare GAL din 

România trebuie să evalueze implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală. Conform metodologiei 

emise de Autoritatea de Management, această evaluare trebuie să abordeze 5 teme abligatorii, după cum 

urmează: 

I. Logica intervenţiei Strategiei de Dezvoltare Locală 

II. Contribuţia operațiunilor realizate la atingerea obiectivelor prevăzute de strategie 

III. Valoarea adăugată datorată metodei LEADER 

IV. Factorii de succes şi de insucces 

V. Contribuția SDL la aria de intervenție 6B 

 

Pentru răspunde la această solicitare, GAL Valea Prutului roagă beneficiarii publici, care au depus 

proiecte la GAL Valea Prutului,  să sprijine această activitate de evaluare prin completarea 

următorului chestionar. Vă mulțumim! 
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1. Proiectul dvs. a fost depus pe măsura:  

□ M5/6B – Integrarea minoritatii rrome 

□ M6/6B – Dezvoltarea infrastructurii sociale 

□ M7/6B – Revitalizarea satelor 

2. Este primul proiect de finanțare prin intermediul PNDR:    □ DA   □ NU  

3. Dacă ați mai beneficiat de alte finanțări, vă rugăm să-le menționați: 

□ LEADER, PNDR 2007-2013 (prima strategiei a GAL Valea Prutului) 

  □ PNDR 2007 – 2013 

 □ Alte surse de finanțare 

4. S-a înființat un serviciu nou: □ DA   □ NU 

5. S-a modernizat serviciul existent existent: □ DA   □ NU 

6. Care au fost avantajele obținerii finanțării pentru comună? 

 Economie la bugetul local                □ DA   □ NU 

Angajare personal                             □ DA   □ NU 

Creșterea performanței serviciului  □ DA   □ NU 

Siguranța locuitorilor                        □ DA   □ NU 

Vizibilitate în teritoriu                       □ DA   □ NU 

Soluționarea unor probleme mai vechi □ DA   □ NU 

Altele: 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………… 

7. Prin implementarea proiectului a fost introdusă o tehnologie nouă la nivel de U.A.T:   □ DA □ 

NU 
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8. Nr. de locuitori beneficiari ai investiției/dotării : …………………… 

9. În ce măsură a contribuit strategia la creșterea gradului de ocupare a forței de muncă la nivelul 

teritoriului? 

□ în mica măsură                                 □ în măsură medie                       □ în mare măsură 

 

10.  Au apărut alte idei în urma implementării, care pot contribui la dezvoltarea locală, și pentru 

care ați dori să solicitați finanțare? □ DA   □ NU 

 

11. În ce măsură proiectul dvs. contribuie la îmbunătățirea calității mediului? 

□ în mica măsură                                 □ în măsură medie                       □ în mare măsură 

 

12. Ideea de dezvoltare se poate considera inovativă, neutilizată până atunci în zona LEADER? 

□ în mica măsură                                 □ în măsură medie                       □ în mare măsură 

 

13. În ce măsură obținerea finanțării prin intermediul Strategiei din cadrul GAL Valea Prutului, v-

a deschis apetitul către alte finanțări? 

□ în mica măsură                                 □ în măsură medie                       □ în mare măsură 

 

14. Vă rugăm să apreciați și să oferiți un feedback, referitor la corectitudinea, coerența și 

transparența documentelor necasare  accesării măsurii de finanțare cuprinse în cadrul SDL: 

 

Ghidul, cererea de finanțare, fișele de verificare și metodologia 

aferentă au fost clare, bine elaborate?    
□ în mica măsură   

□ în măsură medie 

□ în mare măsură 

Durata apelului de selecție a fost suficient pentru întocmirea 

proiectului, obținerea avizelor necesare?! 
□ în mica măsură   

□ în măsură medie 

□ în mare măsură 
Echipa tehnică din cadrul GAL v-a oferit sprijin și consiliere pe tot 

parcursul proiectului (depunere, implementare, verificare 

corectitudine plăți)? 

□ în mica măsură   

□ în măsură medie 

□ în mare măsură 
Durata de evaluare a proiectului la GAL a fost acceptabilă? 

GAL a respectat durata de evaluare a proiectului menționată în apel 

și a anunțat rezultatul procesul de selecție în maxim 15 zile? 

□ DA   

□ NU 

Informațiile necesare pentru elaborarea și depunerea proiectului s-

au regăsit pe site-ul GAL într-un mod transparent și ușor accesibil? 
□ în mica măsură   

□ în măsură medie 
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□ în mare măsură 
Numărul sesiunilor de animare din comuna unde vă desfășurați 

activitatea au fost suficiente? 
□ în mica măsură   

□ în măsură medie 

□ în mare măsură 
Durata de evaluare și contractare a proiectului la AFIR, de la data 

depunerii acestuia la GAL, s-a derulat într-un timp rezonabil? 
□ în mica măsură   

□ în măsură medie 

□ în mare măsură 
Ați întâmpinat probleme în elaborarea și aprobarea dosarelor de 

achiziții? 
□ în mica măsură   

□ în măsură medie 

□ în mare măsură 

□ nu este cazul, proiect notificat 

spre contractare 

Ați beneficiat din partea angajaților GAL Valea Prutului de sprijin 

și consiliere în vederea întocmirii corecte a cererilor de plată și 

eligibilității cheltuielilor? 

□ în mica măsură   

□ în măsură medie 

□ în mare măsură 

□ nu este cazul, încă nu am depus 

prima tranșă de plată 
 

15. Pentru beneficiarii care au finalizat proiectul, în ce măsură au fost atinse obiectivele 

proiectului: 

□ în mica măsură                   □ în măsură medie            □ în mare măsură 

 

16. Pentru beneficiarii care  NU au finalizat proiectul și încă nu se poate evalua efectul, care este 

probabilitatea atingerii acestor obiective în viitor, având în vedere progresul înregistrat până la 

data evaluării: 

                       □ redusă                             □ medie                    □ ridicată 

 

17. În ce măsură au fost aplicate principiile LEADER?: 

 

 17. 1 Capitalul social s-a îmbunătățit? 

S-a îmbunătățit …….. Nu am remarcat 

o îmbunătățire 

Îmbunătățire 

medie 

Îmbunătățire 

mare 

Invățarea colectivă    

Schimbarea mentalităților    

Creșterea colaborării și încrederii reciproce 

și față de GAL 

   

Identificarea unor subiecte de interes    
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comun 

Dezvoltarea de competențe și capacități    

Dezvoltarea unor rețele    

 

17.2 Guvernanța locală s-a îmbunătățit la nivel local. 

S-a îmbunătățit/ a crescut Nu am remarcat 

o îmbunătățire 

Îmbunătățire 

medie 

Îmbunătățire 

mare 

Gestionarea funcțiilor administrative pe 

plan local 

   

Implicarea sporită a comunității și 

factorilor interesați în luarea deciziilor 

   

Rolul GAL în guvernanța pe diferite 

niveluri 

   

Capacitatea de a gestiona fonduri publice -

private 

   

 

17.3 Rezultatele implementării SDL-urilor au generat îmbunătățirea calității vieții în teritoriul 

vizat de strategie. 

S-a îmbunătățit/ a crescut Nu am remarcat 

o îmbunătățire 

Îmbunătățire 

medie 

Îmbunătățire 

mare 

Creare de locuri de muncă    

Infrastructură de bază    

Independent serviciilor publice    

Crealizarea unor produse/servicii 

inovatoare 

   

 

 

18. Care sunt factorii interni și externi care au influențat sau influențează (pozitiv sau negativ) 

implementarea proiectului și rezultatele obținute? 

 

Nr. crt. FACTORI INTERNI POZITIVI FACTORI INTERNI NEGATIVI 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Nr. crt. FACTORI EXTERNI POZITIVI FACTORI EXTERNI NEGATIVI 
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19. Serviciile şi infrastructurile locale în zonele rurale au fost îmbunătăţite? □ DA   □ NU 

        Procentajul populației rurale vizate de strategiile de dezvoltare locală? 

…………………………………….. 

 

20. Accesul la serviciile şi la infrastructurile locale în zonele rurale a crescut? □ DA   □ NU 

         Procentajul populației rurale care beneficiază de servicii/infrastructure îmbunătățite 

……………… 

 

21. Ținând cont de răspunsurile date, vă rugăm să evaluați întrebarea în ce măsură a sprijinit SDL  

Valea Prutului dezvoltarea locală în zonele rurale? 

□ în mica măsură                   □ în măsură medie            □ în mare măsură 

 

 

 

Semnătura respondent: 
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