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1. Prefață 

1.1 Ce reprezintă documentul? 

Prezentul document sintetizează, rezultatele obţinute în procesul de evaluare intermediară a 

Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației ”GAL TECUCI”, desfăşurat în conformitate cu 

responsabilitățile GAL privind monitorizarea și evaluarea strategiei de dezvoltare locală prevăzute în 

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013: 

- monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea 

comunității și a operațiunilor sprijinite și efectuarea de activități specifice de evaluare în legătură cu 

strategia respectivă. (Reg. 1303 Art. 34 – par. 3, lit. G). 

O strategie de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității conține cel puțin 

următoarele elemente: o descriere a procedurilor de gestionare și monitorizare a strategiei, prin 

care se demonstrează capacitatea grupului de acțiune locală de implementare a strategiei, însoțită 

de o descriere a procedurilor specifice de evaluare; (Reg. 1303 Art. 33 – par. 1, lit f). 

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013: Grupurile de Acțiune Locală 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. 

1305 Art. 71). 

În cadrul procesului de evaluare se iau în considerare toate măsurile deschise înainte de 01 

octombrie 2018. 

Procesul de evaluare a fost orientat către formularea unor concluzii finale care să 

caracterizeze nivelul implementării SDL, realizările, impacturile şi rezultatele acesteia. În plus, se 

formulează recomandări operaţionale pentru îmbunătăţirea planificării, execuţiei, monitorizării şi 

evaluării strategiei pentru îmbunătăţirea şi maximizarea rezultatelor şi impacturilor finale. 
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1.2 Contextul în care a avut loc evaluarea şi perioada realizării acesteia 

Raportul de evaluare a implementării SDL a Asociației ”GAL TECUCI” a fost elaborat ca 

urmare a asumării acţiunii de gestionare, monitorizare, evaluare şi control a Strategiei prevăzută în 

Capitolul IX din SDL „Organizarea viitorului GAL – Descrierea mecanismelor de gestionare,  

monitorizare, evaluare şi control a strategiei‟ reprezentând în exerciţiul financiar 2014-2020 o 

obligativitate a GAL-urilor în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1305/2013, venită 

din nevoia de a evidenţia îmbunătăţirea capacităţii GAL-urilor de a măsura şi analiza rezultatele 

Strategiei de dezvoltare locală. 

Prin Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației ”GAL TECUCI”, „monitorizarea şi evaluarea 

Strategiei‟ revine în responsabilitatea compartimentului administrativ, verificat de AGA şi, prin 

delegare, de către Consiliul Director, cu respectarea prevederilor Statutului GAL. 

• Monitorizarea prevede un dispozitiv riguros de vizualizare a modului în care are loc 

gestionarea, inclusiv financiară a SDL, care să permită colectarea sistematică şi structurarea datelor 

cu privire la activităţile desfăşurate şi proiectele depuse de beneficiarii GAL.  

Progresul, eficienţa şi eficacitatea SDL în raport cu obiectivele stabilite, vor fi măsurate prin 

intermediul indicatorilor de realizare, de rezultat şi de impact la care se adaugă şi indicatorii 

financiari care vor fi menţionaţi la nivelul fişelor de măsuri. 

Evaluarea proprie şi monitorizarea permanentă se axează totodată pe valoarea adăugată a 

abordării LEADER, eficienţă şi eficacitate pentru a asigura un management adecvat. 

Evaluarea reprezintă un mod de organizare, metodologie şi indicatori, care presupune elaborarea 

unui dispozitiv de organizare a înregistrării şi raportării către AM a unor sugestii şi remarci privind 

rezultatele implementării proiectelor în cadrul SDL. Metodologia de evaluare va include rapoarte de 

evaluare – intermediar şi final a rezultatelor implementării. Monitorizarea şi evaluarea vor asigura 

implementarea efectivă şi la timp a proiectelor, managementul finanţelor publice, inclusiv 

administrarea adecvată a resurselor proiectului şi monitorizarea efectivă şi evaluarea activităţilor şi 

rezultatelor acesteia. În vederea aprobării rapoartelor de evaluare, în scopul efectuării plăţilor, se va 

realiza AUDITUL proiectului de către auditorul stabilit care va elabora Rapoarte de asigurare. La 

începutul fiecărui an, pentru anul anterior, se va realiza de către cenzor, Raportul privind activitatea 

financiară anuală. Progresul, eficienţa şi eficacitatea SDL în raport cu obiectivele stabilite, vor fi 

măsurate prin intermediul indicatorilor de rezultat care vor fi menţionaţi la nivelul fişelor de măsuri, 
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în aşa fel încât să fie în concordanţă cu indicatorii PNDR-LEADER, dar şi cu direcţiile strategice 

prevăzute de aceasta. Atribuţii în furnizarea de informaţii cu privire la progresul implementării, prin 

intermediul indicatorilor de rezultat, au Managerul GAL, resposabilul cu activităţi de monitorizare şi  

responsabilul cu activităţi de animare. Adiţional, faţă de indicatorii propuşi pentru fiecare măsură de 

finanţare, sistemul de monitorizare şi evaluare de la nivelul GAL va avea în vedere dezvoltarea de 

indicatori specifici pentru fiecare fază de implementare a Strategiei.  

Monitorizarea reprezintă procesul de colectare de informaţii, iar evaluarea presupune 

acordarea unui calificativ pe baza analizei informaţiilor care au fost colectate: asigurarea respectării 

regulilor de procedură, utilizarea documentelor-tip, documentarea, indicatorilor de analiză şi 

evaluare, calitatea gestionării dosarelor până la momentul, arhivării acestora, care vizează ritmul în 

care un dosar este depus, instrumentat, programat, avizat, plătit şi arhivat. 

 

1.3 Perioada supusă evaluării 

 Evaluarea are ca perioadă de referinţă 10.11.2016, data semnării Acord cadru de finanţare 

nr. C19400040011621818314/10.11.2016, respectiv a Contractului finanţare subsecvent nr. 

C19401040011621818314/10.11.2016, încheiate cu AFIR pentru Proiect Măsura 19 – Sprijin pentru 

dezvoltarea locală LEADER” Sub-măsura 19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de funcţionare şi animare”, 

respectiv 01.10.2018. 

Planul de evaluare a fost aprobat în cadrul ședinței Comitetului de Coordonare a evaluării din 

data de 02.11.2018. 

Pentru respectarea Capitolului IX din SDL, Consiliul Director a stabilit ca metodă de evaluare 

combinarea procesului de auto-evaluare, realizată prin structura internă a GAL, prin compartimentul 

administrativ, responsabilitatea coordonării procesului de evaluare revenind Managerului GAL, cu 

externalizarea serviciilor de evaluare pentru realizarea unei evaluări obiective și profesioniste a 

rezultatelor implementării strategiei. 

 

1.4 Prezentarea echipei de evaluatori 

Evaluarea SDL a fost integrată atât în activitatea curentă a GAL, cât și prin colaborarea cu 

experții din cadrul firmei către care s-a externalizat serviciul de evaluare, SC ASI EVA PROTECT SRL, 

în scopul sintetizării concluziilor evaluării, identificarea punctelor forte și a celor slabe pe parcursul 
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activității de implementare a SDL, precum și pentru formularea recomandărilor necesare cu privire 

la îmbunătățirea acesteia în viitor. 

Pentru activitățile de evaluare de la nivel local, este deosebit de utilă participarea părților 

implicate și a publicului larg (personalul GAL, membrii GAL, organisme intermediare și beneficiari). 

Participarea acestor grupuri ajută la creșterea transparenței și a gradului de învățare. Actorii locali 

pot fi implicați în activitățile de evaluare prin încurajarea participării acestora în comitetul local de 

monitorizare și/sau în grupul local de coordonare a evaluării. În mod ideal, aceste organisme ar 

trebui să fie introduse într-o etapă incipientă a implementării strategiei DLRC. 

În vedrea elaborării documentului, Asociația ”GAL TECUCI” prin Hotărâre a Consiliului 

Director a aprobat Planul de evaluare și a desemnat Comitetul de coordonare a evaluării, după cum 

urmează: 

1. Căpraru Valeriu Paul - Președinte  

2. Pintilie Ancuța Gabriela - Evaluator 

3. Munteanu Marcela-Mirabela – Manager de proiect 

Totodată, Consiliului Director a decis realizarea procesului de evaluare a SDL de către echipa 

de evaluare internă (auto-evaluarea) în colaborare cu evaluatorul extern, având la bază următoarele 

considerente:  

- echipa de evaluatori interni a participat atât la cursurile de instruire cât și la Grupurile de Lucru 

LEADER (desfășurate în perioada septembrie-octombrie 2018), organizate de AM-PNDR, dobândind 

cunoștințe și aptitudini privind realizarea anumitor etape în cadrul procesului de evaluare. 

- combinația între auto-evaluare și evaluare reprezintă o nouă provocare la nivelul managementului 

Asociației, rolul expertului extern fiind inclusiv acela de a facilita procesul de auto-evaluare, oferind 

raționamente și îndrumări.  

- auto-evaluarea va consolida şi va îmbunătăţi cunoştinţele personalului implicat în evaluarea şi 

monitorizarea SDL fiind în mare măsură o provocare; 

- auto-evaluarea va creşte gradul de conştientizare al echipei administrative a GAL în primul rând şi a 

tuturor actorilor implicaţi privind utilitatea evaluării în procesul de implementare a SDL; 

- evaluarea externă va contribui la asigurarea obiectivității activităților realizare, a formulării 

recomandărilor necesare în vederea îmbunătățirii activității GAL per ansamblu. 
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Evaluarea externă a presupus analiza datelor, a constatărilor, a concluziilor stabilite în urma 

inventarierii activității realizate în implementarea SDL și a ajutat la identificarea factorilor de succes 

și insucces, inclusiv la propunerea de recomandări pentru aplicabilitate în viitor. 

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. 

 

2. Rezumatul Raportului de evaluare 

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 a fost făcută abordând cele 5 

teme obligatorii, 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 

În prezentul raport de evaluare s-au specificat metodele, tehnicile și instrumentele de lucru 

pentru a răspunde întrebărilor de evaluare. Metodele și tehnicile folosite pentru evaluarea 

Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației ” ” ” ”GAL TECUCI””””, sunt: 

1. Studiul/analiza documentelor; analiza datelor administrative; 

2. Observația;  

3. Focus- grupul; 

4.  Ancheta pe bază de chestionar; 

5. Studiul de caz; 

În procesul de punere în practică a metodelor și tehnicilor de evaluare am implicat, direct sau 

indirect factorii interesați de pe plan local: parteneri GAL, beneficiari de proiecte, populație vizată 

prin proiect în calitate de beneficiari finali, mediul de afaceri.  
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Studiul și analiza datelor administrative a cuprins o analiză completă a următoarelor 

documente: 

 Strategia de dezvoltare a Asociației ”GAL TECUCI” cu accent asupra măsurilor de 

dezvoltare locală propuse pentru dezvoltarea spațiului GAL; 

 Calendarul apelurilor de selecție; 

 Rapoartele de selecție intermediare și finale; 

 Graficele lunare de activitate; 

 Calendarul activităților anuale; 

 Situațiile centralizate cumulate privind implementarea submăsurii 19.2 la nivel SDL 

(lunare); 

 Anexa 1 – Monitorizare trimestrială proiecte finanțate prin SDL; 

 Anexa 2 – Monitorizare GAL (transmisă către AM/CDRJ); 

 Rapoartele intermediare de activitate depuse la OJFIR; 

 Documente europene programatice pentru perioada 2014- 2020. 

În urma analizei efectuate au fost emise concluzii și recomandări, pentru fiecare temă de 

evaluare, cu aplicabilitate în viitor. 

 

3. Contextul 

3.1 Informații despre Asociația ”GAL TECUCI” 

Asociația ”GAL TECUCI” are în componență 16 unități administrativ-teritoriale. Structura 

administrativ-teritorială a Asociației ”GAL TECUCI” se întinde din partea de Sud a județului Vaslui, 

respectiv comuna Pochidia și se continuă până în partea de Nord-Vest și Centrală a județului Galați, 

având în componența sa comunele: Bălășești, Buciumeni, Cerțești, Corod, Cosmești, Costache Negri, 

Cudalbi, Drăgușeni, Ghidigeni, Gohor, Nicorești, Poiana, Priponești, Țepu, Valea Mărului.  

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, după procesul de bonusare Asociația ”GAL TECUCI” s-a angajat să implementeze Strategia de 

Dezvoltare Locală în valoare 2.801.842 euro, din care pentru asigurarea cheltuielilor de funcționare  
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s-au alocat 20%, respectiv, 560.367 euro, ( sub-măsura 19.4) iar pentru implementarea măsurilor din 

SDL, valoarea totală alocată pentru proiecte a fost de 2.241.475 euro (sub-măsura 19.2), raportat la 

un număr de 57.312 locuitori și o suprafaţă de 999,85 Kmp. 

 

3.2 Contextul strategiei de dezvoltare locală (dată elaborare, obiectivele principale, perioada de 

timp acoperită, buget total, alte informaţii relevente) 

Pentru implementarea Strategiei Asociației ”GAL TECUCI” i s-a alocat 2.801.842 euro, iar 

după semnarea contractului C19400040011621818314/10.11.2016, încheiat cu Agenția pentru 

Finanțarea Investițiilor Agricole, la începutul anului 2017, s-au demarat activitățile necesare lansării 

măsurilor.  

În urma consultării tuturor partenerilor relevanți (publici, privaţi, ONG) din teritoriul 

Asociației ”GAL TECUCI” şi pe baza analizei diagnostic și a analizei SWOT, au fost stabilite cele 6 

măsuri relevante care vor asigura îndeplinirea nevoilor identificate pentru teritoriu, contribuind 

astfel la îndeplinirea obiectivelor, priorităților Uniunii Europene în materie de dezvoltare rurală și 

implicit la domeniile de intervenție ale acestora. În această etapă au fost implicaţi toţi actorii cheie 

din teritoriu, documentele relevante în acest sens sunt atașate în Anexa 6. 

Includerea măsurilor în strategie se bazează pe o abordare integrată a nevoilor de dezvoltare 

locală, sprijinul fiind direcționat către diferite sectoare, asigurând astfel dezvoltarea mai multor 

domenii identificate ca prioritare la nivel local: îmbunătățirea infrastructurii de bază și a serviciilor, 

conservarea și valorificarea patrimoniului local sprijinul fiind acordat prin măsura (M5/6B), 

diversificarea activităților non-agricole de producție și servicii, încurajarea antreprenoriatului local, 

sprijinit prin măsurile (M3/6A, M4/6A), reînnoirea generațiilor de fermieri susținută prin finanțarea 

măsurii M2/2B, îmbunătățirea infrastucturii sociale va beneficia de sprijin prin alocarea financiară 

aferentă măsurii M6/6B, această măsură se va lansa cu prioritate, pentru asigurarea sustenabilității 

investițiilor hard propuse, prin accesarea altor fonduri complementare, aferente POCU AXA 5.2, 

pentru a asigura investițiile de tip soft, sprijinirea cooperării între actorii locali și a formelor 

asociative se va realiza prin măsura M1/1B. Obiectivele de dezvoltare rurală care vor fi atinse prin 

implementarea SDL sunt rezultatul soluționării nevoilor identificate în teritoriu. Măsurile prin care se  
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vor finanța investițiile specifice teritoriului LEADER al Asociației ”GAL TECUCI”, contribuie la 

îndeplinirea următoarelor obiective de dezvoltare rurală ale PAC prevăzute în Reg. 1305/2013:  

- i. Favorizarea competitivității agriculturii; 

- ii. Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice; 

- iii. Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv 

crearea și menținerea de locuri de muncă.  

Atingerea obiectivelor de dezvoltare rurală se va realiza prin intermediul a cinci priorități de 

dezvoltare rurală:  

- P1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în zonele rurale;  

- P2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate 

regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor;  

- P3: Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor 

agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor;  

- P5: Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii 

reduse de carbon și reziliență la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic;  

- P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale.  

Cele 5 priorităţi prevăzute de Reg. (UE) nr. 1305/2013, vor fi atinse prin implementarea a 6 

măsuri de finanţare proiectate prin SDL. Valoarea numerică dar și procentuală a alocării financiare 

pe priorități este prezentată în Anexa 4 - Planul de finanțare. Măsurile propuse în SDL au alocări 

financiare stabilite pe baza nevoilor și priorităților rezultate în urma activităților de animare, 

consultare și informare în raport cu ierarhizarea priorităților prezentată mai jos. Planul de finanțare 

inițial, după ultima modificare a SDL, se prezintă astfel: 
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TOTAL 

COMPONENTA 

A si B 

PRIORITATE MĂSURA 
INTENSITATEA 

SPRIJINULUI 

CONTRIBUȚIA 

PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/ 

MĂSURĂ2 (FEADR + 

BUGET NAȚIONAL) 

EURO 

VALOARE 

PROCENTUALĂ 

% 

  1 M1/1B 100% 18.813 0,67 

  2 M2/2B 100% 264.014 9,42 

  

6 

M4/6A 100% 300.000 10,71 

  M5/6B 100%, 80% 1.518.648 54,20 

  M6/6B 100%, 90 % 140.000 5,0 

  Cheltuieli de 

functionare  

  

560.367 20 

  Total       2.801.842 100 

   

4. Scopul și obiectivele evaluării 

Raportul de evaluare se adresează managementului GAL, membrilor parteneriatului 

Asociației ”GAL TECUCI”, membrilor Adunării Generale, DGDR AM PNDR. 

Documentul va fi folosit atât cu scopul de a furniza 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  LEADER, în 

special în ceea ce privește realizarea obiectivelor și priorităților specificate (Reg. 1305 Art. 71), cât și 

pentru îmbunătățirea activității de implementare a acesteia în viitor. 

Evaluarea ajută factorii de decizie din GAL și beneficiarii să își utilizeze mai bine resursele în 

acțiunea de abordare a nevoilor populației locale. În acest sens, evaluarea are o funcție sumativă 

(răspundere și transparență) și o funcție formativă (învățare colectivă). 

Obiectivele evaluării 

Evaluarea Strategiei de Dezvoltare Locală reprezintă o analiză aprofundată, cu caracter socio-

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

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

rezultate. 
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Evaluarea are ca și obiective utilizarea rezultatelor acesteia, astfel: 

 pentru a raporta și demonstra la diferite nivele (organele de conducere ale GAL, membri ai 

parteneriatului local, beneficiari din teritoriu, la nivel național - DGDR AM PNDR) 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; 

 pentru a înţelege 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.  

 

5. Metodologia de evaluare 

5.1 Descrierea metodelor şi tehnicilor de evaluare folosite si justificarea acestora, corelat cu 

fiecare întrebare de evaluare 

În cadrul derularii efective a procesului de evaluare, am selectat și am aplicat, metode și 

tehnici de evaluare care au răspuns întrebărilor de evaluare pe fiecare temă selectată. În procesul 

de punere în practică a metodelor și tehnicilor de evaluare alese, am implicat toți factorii interesați 

de pe plan local: parteneri GAL, beneficiari de proiecte, din mediul de afaceri, din mediul ONG, etc. 

Factorii interesați au fost incluți în FOCUS-GRUPURI și au răspuns la CHESTIONARE. 

Abordarea participativă a presupus nu numai colectarea de date și informații de la factorii 

interesați ci și colectarea de opinii sau propuneri de soluții privind creșterea eficacității și eficienței 

SDL. 

Pentru a oferi realism procesului de evaluare au fost utilizate ca metode de evaluare, 

ANALIZA DOCUMENTELOR respectiv ANALIZA DATELOR ADMINISTRATIVE folosind astfel un mixt 

de metode și tehnici, cantitative și calitative care au asigurat complementaritatea datelor obținute 

și au asigurat o înțelegere sporită a rezultatelor obținute prin intermediul fiecărei metode utilizate. 

 

1). Tema: Logica intervenției Strategiei de Dezvoltare Locală 

Întrebare de evaluare: 

1) ”În ce măsură logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locala este încă relevantă față de 
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nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare al teritoriului?” 

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

Metode și tehnici de evaluare folosite: Analiza datelor administrative, Observații, Focus- grupul; 

Justificarea alegerii: Metodele au fost selectate pentru obținerea unor dovezi ale faptului că logica 

de intervenție a funcționat și că rezultatele obținute la nivelul teritoriului se datorează acțiunilor 

realizate prin implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației ”GAL TECUCI” și 

operațiunilor finanțate prin SDL și nu altor factori sau altor intervenții; se demonstrează contribuția 

strategiei la rezultatele obținute în teritoriu chiar dacă analiza se realizează la un termen 

intermediar de implementare.  

 

2). Tema: Eficacitatea și eficiența operațiunilor realizate și contribuția lor la obținerea 

rezultatelor și a impactului prevăzut de strategie 

Întrebare de evaluare:  

”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?” 

Metode și tehnici de evaluare folosite: Analiza datelor administrative, Chestionare; 

Justificarea alegerii: Metodele au fost selectate pentru colectarea informațiilor privind percepția 

parteneriatului (semnatari ai Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației ”GAL TECUCI” inițiale 

precum și a modificărilor realizate asupra acesteia) asupra modului în care prin implementarea 

până la data realizării evaluării (01.10.2018) au fost atinse obiectivele strategice precum și 

evaluarea capacității echipei administrative de a implementa în următoarea perioadă Strategia 

finalizând realizarea obiectivelor propuse. 

 

3). Tema: Contibuția SDL la aria de intervenție 6B 

Întrebare de evaluare:  

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

Metode și tehnici de evaluare folosite: Analiza datelor administrative, Focus-Grup, Chestionare; 

Justificarea alegerii: Metodele au fost selectate pentru colectarea unei cantități mari de date 

calitative, participativ, prin implicarea reprezentanților autorităților publice din teritoriu, beneficiari 

sau nu ai Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației ”GAL TECUCI” în vederea evaluării percepției 
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asupra Contribuției SDL la aria de intervenție 6B la nivel de teritoriu. 

 

4). Tema: Mecanismul de implementare a strategiei 

Întrebare de evaluare:  

”În ce măsură mecanismele de gestionare, monitorizare, evaluare și control a strategiei au 

funcționat pentru implementarea SDL?” 

Metode și tehnici de evaluare folosite: Analiza datelor administrative; 

Justificarea alegerii: Metoda a fost selectată pentru a analiza felul în care activitățile desfășurate de 

toți actorii implicați în implementarea SDL au funcționat și au dus la obținerea rezultatelor 

preconizate, respectiv implementarea SDL printr-un mecanism eficient și eficace. 

 

5). Tema: Aplicarea metodei LEADER 

Întrebare de evaluare:  

”În ce măsură, pe parcursul implementării SDL a fost menținută aplicarea metodei LEADER din 

perspectiva tuturor celor șapte principii?” 

Metode și tehnici de evaluare folosite: Analiza datelor administrative; 

Justificarea alegerii: Metoda a fost selectată pentru a obține gradul de consecvență a aplicării 

metodei LEADER în implementarea SDL. 

 

6). Tema: Valoarea adăugată datorată metodei LEADER 

Întrebare de evaluare:  

”Ce beneficii au fost obținute datorită metodei LEADER? (dezvoltarea capitalului social local, 

rezultatele obținute prin implementarea strategiei, îmbunătățirea guvernanței locale)” 

Metode și tehnici de evaluare folosite: Analiza datelor administrative, Observația, Focus-Grup, 

Chestionare; 

Justificarea alegerii: Metodele au fost selectate pentru colectarea unei cantități mari de date 

calitative, participativ, prin implicarea actorilor și beneficiarilor Strategiei de Dezvoltare Locală a 

Asociației ”GAL TECUCI” în vederea evaluării percepției valorii adăugate datorată metodei LEADER  

la nivel de teritoriu. 
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7). Tema: Factorii de succes și de insucces 

Întrebare de evaluare:  

”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?” 

Metode și tehnici de evaluare folosite: Autoanaliza (analiza internă a propriei activități a 

compartimentului administrativ filtrată de către Consiliul Director). 

Justificarea alegerii: Pentru identificarea factorilor de succes și insucces aparatul administrativ al 

GAL, a analizat momentele cheie și factorii decisivi care au stat la baza rezultatelor obținute în 

procesul de implemetare a strategiei.  

 

5.2 Descrierea elementelor cheie ale evaluării – întrebările de evaluare specifice şi comune, 

criterii de evaluare, indicatori 

1). Tema: Logica intervenției Strategiei de Dezvoltare Locală 

Întrebare de evaluare:  

”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 sau s-au modificat? 

- Măsurile din cadrul SDL au fost revizuite, în caz de revizuire, în caz de necesitate, pentru a 

ține cont de dinamica acestor nevoi? 

- Numărul de nevoi/măsuri din cadrul SDL revizuite? 

Indicatori: Relevanța logicii de intervenție a SDL însoțită de aprecierea evaluatorului pe o scară: 

Puțin relevantă Relevantă Foarte relevantă 

   

 

Întrebare de evaluare:  

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

Criterii de evaluare:  

- Sunt activitățile (măsuri, proceduri, activități de sprijin) prevăzute în cadrul SDL și resursele 
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alocate acestora suficiente pentru a genera realizările și rezultatele așteptate (indicatorii prevăzuți 

în stategie)? 

- Sunt definiți indicatorii de realizare adecvați pentru a oferi o imagine clară asupra 

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

- Sunt rezultatele ațteptate clar definite? 

Indicatori: Coerența logicii de intervenție a SDL însoțită de o apreciere a evaluatorului, pe o scală: 

Puțin coerentă Coerentă Foarte coerentă 

   

 

2). Tema: Eficacitatea și eficiența operațiunilor realizate și contribuția lor la obținerea 

rezultatelor și a impactului prevăzut de strategie 

Întrebare de evaluare:  

”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?” 

Criterii de evaluare: Obiectivele de la momentul elaborării SDL până în prezent au fost atinse; 

Indicatori: Măsura în care au fost atinse obiectivele strategiei 

În mică măsură În măsură medie În mare măsură 

   

Criterii de evaluare: Probabilitatea atingerii tuturor Obiectivelor de la momentul elaborării SDL 

până la finalizarea implementării; 

Indicatori: Probabilitatea atingerii acestor obiective în viitor, având în vedere progresul înregistrat 

până la data evaluării? 

Redusă  Medie Ridicată  

   

 

3). Tema: Contribuția SDL la aria de intervenție 6B 

Întrebare de evaluare:  

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

Criterii de evaluare:  

- Serviciile și infrastructurile locale în teritoriul ”GAL TECUCI” vor fi îmbunătățite? 
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- Accesul la serviciile și la infrastructurile locale în teritoriu va crește? 

- Strategia de Dezvoltare Locală va determina crearea oportunităților de ocupare a forței de 

muncă în teritoriu? 

Indicatori:  

- Procentajul populației rurale vizate de SDL; 

- Procentajul populației rurale care va beneficia de servicii/infrastructuri imbunătățite; 

- Locuri de muncă create în cadrul proiectelor sprijinite (LEADER); 

În mică măsură În măsură medie În mare măsură 

   

 

4). Tema: Mecanismul de implementare a strategiei 

Întrebare de evaluare:  

”În ce măsură mecanismele de gestionare, monitorizare, evaluare și control a strategiei au 

funcționat pentru implementarea SDL?” 

Criterii de evaluare: Aprecierea evaluatorului cu privire la modul cum mecanismul de 

implementare al strategiei ales inițial a dus la obținerea rezultatelor preconizate respectiv 

implementarea SDL. 

Indicatori: În ce măsură activitățile desfășurate pentru implementarea Strategiei au constituit un 

mecanism eficient și eficace 

În mică măsură În măsură medie În mare măsură 

   

 

5). Tema: Aplicarea metodei LEADER 

Întrebare de evaluare:  

”În ce măsură, pe parcursul implementării SDL a fost menținută aplicarea metodei LEADER din 

perspectiva tuturor celor șapte principii?” 

Criterii de evaluare: Măsura în care a fost menținută aplicarea metodei LEADER în procesul de 

implementare a SDL 

Indicatori: Gradul de menținere a aplicării metodei LEADER în procesul de implementare a SDL. 

Redus Mediu Ridicat 
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6). Tema: Valoarea adăugată datorată metodei LEADER 

Întrebare de evaluare:  

”Ce beneficii au fost obținute datorită metodei LEADER? (dezvoltarea capitalului social local, 

rezultatele obținute prin implementarea strategiei, îmbunătățirea guvernanței locale)” 

Criterii de evaluare:  

- Capitalul social îmbunătățit; 

- Guvernanța la nivel local îmbunătățită; 

- Calitatea vieții în teritoriu vizat de strategie îmbunătățită ca rezultat a implementării SDL; 

Indicatori:  

- 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: 

Nu am remarcat o îmbunătățire Îmbunătățire medie Îmbunătățire mare 

   

 

7). Tema: Factorii de sucess și de insucces 

Întrebare de evaluare:  

”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?” 

Criterii de evaluare: Influența pozitivă a factorilor interni și externi asupra implementării SDL; 

Indicatori: Aprecierea gradului de influență a factorilor de succes interni și externi;  

Redus Mediu Ridicat 

   

Criterii de evaluare: Influența negativă a factorilor interni și externi asupra implementării SDL 

Indicatori: Aprecierea gradului de influență a factorilor de insucces interni și externi;  

Redus Mediu Ridicat 
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5.3 Sursa datelor (primare şi secundare), tehnici pentru colectarea datelor (chestionare, interviuri, 

focus grupuri, studii de caz, etc.; dimensiunea şi criterii de selecţie pentru eşantionare) 

Pentru evaluarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației ”GAL TECUCI” la momentul de 

referință 01.10.2018, pentru buna desfășurare a procesului de colectare de date și informații au 

fost identificate și folosite relevante pentru scopul evaluării, de date și informații respectiv: baza 

de date GAL, parteneri GAL, actori locali, beneficiari de proiecte, alți factori interesați. 

Ținând cont de specificul abordării LEADER la nivelul SDL a Asociației ”GAL TECUCI” în 

procesul de evaluare pentru temele stabilite au fost identificate surse de date primare și secundare 

și au fost alese metode și tehnici de evaluare aplicate fiecărei teme. 

Astfel, a fost folosită Analiza datelor administrative pentru temele: Logica intervenției 

Strategiei de Dezvoltare Locală, Eficacitatea și eficiența operațiunilor realizate și contribuția lor la 

obținerea rezultatelor și a impactului prevăzut de strategie, Contribuția SDL la aria de intervenție 

6B, Mecanismul de implementare a strategiei, Aplicarea metodei LEADER, Valoarea adăugată 

datorată metodei LEADER și Factorii de succes și de insucces. S-a realizat colectarea și analiza 

informațiilor relevante pentru evaluare din Situațiile centralizate cumulate cu privire la 

monitorizarea implementării sub-măsurii 19.2, Monitorizarea trimestrială a proiectelor finanțate 

prin Strategia de Dezvoltare Locală, Proiectele depuse, Rapoartele de selecție, Contractele de 

finanțare și Cererile de plată. S-a ales ca metodă Analiza datelor administrative, studiul 

documentelor prezentate mai sus oferind o bază importantă de înțelegere a progresului 

implementării Strategiei. 

Studiul documentelor a fost prima metodă realizată în cadrul procesului de evaluare, 

stabilirea informațiilor necesare a fi colectate a ajutat în focalizarea activității fără să ne pierdem în 

detalii și concentrându-ne pe studierea acelor documente cu relevanță sporită pentru evaluare. 

O altă metodă folosită în procesul de evaluare (pentru temele: Logica intervenției Strategiei 

de Dezvoltare Locală și Valoarea adăugată datorată metodei LEADER) a fost observația care ne-a 

ajutat să colectăm informații detaliate privin implementarea și rezultatele acesteia. Metoda a fost  

folosită în focus-grupuri obținând informații cu privire la rezultatul observabil al intervenției, 

furnizând și informații cu privire la influența contextului, luând în considerare punctele de vedere 

ale principalilor actori, beneficiari și potențiali beneficiari. Observația în cadrul implementării 

Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației ”GAL TECUCI” a adus informații importante în legătură 
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cu plus – valoarea abordării LEADER și cu consecvența logicii de intervenție la nivelul Teritoriului. 

Ca sursă primară de date a fost folosită Ancheta pe bază de chestionar în rândul 

parteneriatului , beneficiari de proiecte, reprezentanți ai autorităților publice locale din teritoriu, 

pentru colectarea de opinii și informații calitative utile pentru formularea răspunsurilor la 

întrebările de evaluare pe temele: Eficacitatea și eficiența operațiunilor realizate și contribuția lor la 

obținerea rezultatelor și a impactului prevăzut de strategie, Contibuția SDL la aria de intervenție 6B 

și Valoarea adăugată datorată metodei LEADER. 

Ancheta pe bază de chestionar s-a derulat în perioada 07.12.2018 – 16.01.2019, au fost 

distribuite un număr de 60 chestionare pentru tema Eficacitatea și eficiența operațiunilor realizate 

și contribuția lor la obținerea rezultatelor și a impactului prevăzut de strategie, un număr de 12 

chestionare pentru tema Contibuția SDL la aria de intervenție 6B și un număr de 30 chestionare 

pentru tema Valoarea adăugată datorată metodei LEADER. 

În vederea colectării unor informații utile pentru a furniza răspusul la întrebările de evaluare 

pentru tema Logica intervenției Strategiei de Dezvoltare Locală a fost realizat un studiu de caz. 

La data de 01.10.2018 Asociația ”GAL TECUCI” avea selectate pentru finanțare un număr de 

18 proiecte. Momentul evaluării acoperă o etapă intermediară de implementare, în care nu sunt 

înregistrate proiecte finalizate, astfel că studiul de caz va ilustra modul în care proiectele selectate 

răspund Logicii de intervenție a SDL, în etapa de selecție a proiectelor la GAL. 

Studiul de caz este bazat pe informații esențiale preluate din SDL și din proiectele selectate și 

a constat în analiza detaliată a acestora și modul cum răspund nevoilor identificate și indicatorilor 

asumați prin SDL. 

Nu în ultimul rând, s-a folosit Focus–grupul ca metodă aplicată pentru colectarea 

informațiilor de natură calitativă. Astfel în data de 14.01.2019 a fost organizat și desfășurat un 

focus-grup cu tema Valoarea adăugată datorată metodei LEADER și în data de 16.01.2019 două 

focus-grupuri cu tema Valoarea adăugată datorată metodei LEADER și tema Contibuția SDL la aria  

de intervenție 6B, în vederea completării informațiilor colectate prin chestionare, analiza datelor 

administrative, observație și pentru a verifica concluziile specifice întrebărilor de evaluare. 
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5.4 Descrierea principalelor limitări şi constrângeri întâmpinate şi a măsurilor adoptate pentru a le 

compensa 

În cadrul metodologiei de evaluare pentru metodele și tehnicile de evaluare folosite au 

existat sau nu limitări și constrângeri și acolo unde a fost cazul au fost adoptate măsuri pentru a le 

compensa. 

Astfel, pentru Analiza datelor administrative, deși cantitatea de documente administrative a 

fost consistentă, acestea au fost analizate cu usurință, neexistând limitări și constrângeri, datorită 

faptului că echipa internă de evaluare a fost cea care a realizat SDL și documentele emanate în 

cadrul implementării acesteia. Ca urmare nu a necesitat măsuri pentru a compensa limitări și 

constrângeri. Calitatea documentelor studiate a fost influențată pozitiv de experiența persoanelor 

care le-au elaborat, reflectând în mod corect, complet și obiectiv datele necesare evaluării. 

Observația a fost deja utilizată în mod natural de către echipa tehnică a GAL pe parcursul 

implementării strategiei existând deja o bază de informații colectate prin această metodă, astfel în 

cadrul focus-grupurilor evaluatorii s-au adaptat contextului observat, fără a perturba activitatea și 

fără a aloca un timp îndelungat pentru colectarea datelor. Pentru că durata Focus-grupurilor a fost 

relativ scurtă, pentru compensarea constrângerii de timp, observația s-a axat pe aspectele cele mai 

relevante. 

Deși chestionarul crează posibilitatea acoperirii unui grup țintă numeros într-o perioadă de 

timp relativ scurtă, în fapt s-a constatat, că și realizarea un eșantion reprezentativ și suficient pentru 

colectarea datelor necesare nu este întodeauna acoperit integral de răspunsurile acestora.  

Eșantionarea s-a realizat pe grupurile vizate de intervențiile din SDL astfel chestionarul pe 

tema Valoarea adăugată datorată metodei LEADER a fost distribuit tuturor participanților la Focus-

grupuri, invitația pentru participarea la acestea a fost adresată tuturor beneficiarilor de proiecte din 

cadrul SDL și tuturor autorităților publice locale din Teritoriu. Chestionarul pe tema Contibuția SDL la 

aria de intervenție 6B s-a adresat unui număr de 16 autorități publice locale din Teritoriu și au fost 

completate de reprezentanții autorităților publice locale prezente în cadrul focus-grupului.  

Chestionarele pe tema Eficacitatea și eficiența operațiunilor realizate și contribuția lor la 

obținerea rezultatelor și a impactului prevăzut de strategie au fost distribuite către 60 parteneri GAL 

și au fost primite un număr de 49 chestionare. 
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 La realizarea Focus–grupurilor nu au fost identificate limitări și constrângeri, s-a obținut o 

discuție echilibrată, toți participanții implicându-se dinamic la nivelul grupului.  

Auto-analiza, ca tehnică de evaluare pentru identificarea factorilor de succes și insucces a 

fost echilibrată și imparțială ca urmare a experienței și expertizei personalului implicat neexistând 

constrângeri de timp, financiare sau legate de disponibilitatea evaluatorilor, aceștia conștientizând 

că de acuratețea identificării factorilor de succes și insucces depinde clar modul de continuare și 

finalizare a procesului de implementare a SDL. 

Stadiul relativ incipient al implementării Programului, întrucât primele contracte au fost 

semnate începând cu luna august 2018, astfel încât perioada efectivă de implementare a 

programului care a făcut obiectul evaluării a fost de doi ani. În acest context, numărul proiectelor 

finalizate, care reflectă investițiile realizate în cadrul SDL, este unul relativ scăzut. Acest fapt a 

determinat şi indisponibilitatea unor date privind indicatorii de rezultat ai anumitor măsuri, şi a 

reprezentat o condiţionare/limitare importantă în realizarea evaluării la mijlocul perioadei de 

implementare. 

 

6. Constatările și concluziile formulate pentru fiecare temă a evaluării și pentru fiecare dintre 

întrebările de evaluare  

Rezultatul activității de verificare a logicii de intervenție a SDL este reprezentat de un set de 

recomandări formulate de către evaluator, recomandări care vizează îmbunătățirea logicii de 

intervenție a SDL (a coerenței și relevanței acesteia), urmărind astfel creșterea eficacității strategiei 

de dezvoltare locală privind adresarea nevoilor din teritoriu. 

Tema: Logica interventiei Strategiei de Dezvoltare Locala 

Întrebare de evaluare: 

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?” 

Constatare: S-a constatat faptul că la nivelul teritoriului acoperit de Asociația ”GAL TECUCI” nevoile 

și potențialul de dezvoltare identificate inițial în SDL au rămas aceleași. Modificările Strategiei au 

presupus doar modificarea și completarea fișelor măsurilor, actualizarea dimensiunii economice a 

exploatațiilor economice, modificarea sprijinului maxim nerambursabil pentru anumite măsuri, fără 

a afecta paleta de nevoi.  
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Concluzie: Măsurile stabilite în SDL au acoperit nevoile identificate. 

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

Constatare: Logica intervenției care stă la baza Strategiei de Dezvoltare Locala a Asociației ”GAL 

TECUCI” și-a păstrat coerența pe tot parcursul perioadei evaluate. Premisele pe care s-a bazat inițial 

logica de intervenție și elementele de context local inclusiv nevoile, în mare parte au rămas 

nemodificate. Verificarea logicii de intervenție la momentul evaluării 01.10.2018, a reprezentat o 

ocazie optimă de a identifica modalitățile de îmbunătățire a modului de implementare în continuare 

a strategiei. 

Studiul de caz folosit pentru această temă ca metodă calitativă de reală utilitate ne-a ajutat 

să înțelegem caracterul evolutiv și complex al logicii de intervenție într-un context real în care 

limitele dintre ”ce ți-ai propus inițial în SDL” și ”ce s-a realizat efectiv în teritoriu” evidențiate prin 

studiul de caz au fost elocvente și a ilustrat că logica intervenției și-a păstrat coerența. 

Concluzie: Logica intervenției stabilită inițial în SDL a avut un grad ridicat de coerență, concluzie 

susținută și de studiul de caz. A fost considerat un avantaj faptul că echipa/persoanele care au 

elaborat strategia sunt aceleași care au realizat implementarea SDL. 

 

Tema: Eficacitatea și eficiența operațiunilor realizate și contribuția lor la obținerea rezultatelor și a 

impactului prevăzut de strategie 

Întrebare de evaluare:  

”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?” 

Constatare: Din analiza datelor administrative și urmare a centralizării răspunsurilor din chestionare 

rezultă că atât obiectivele strategiei cât și prioritățile stabilite și măsurile propuse prin SDL au fost 

atinse ”în mare măsură” și că există un grad ”ridicat” de probabilitate ca acestea să fie atinse până la 

finalizarea implementării SDL. 

Concluzie: Obiectivele strategice precum și capacitatea echipei administrative de a implementa în 

următoarea perioadă Strategia duce la realizarea obiectivelor propuse. 

 

Tema: Contibuția SDL la aria de intervenție 6B 

Întrebare de evaluare:  
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”În ce măsură a sprijinit SDL dezvoltarea locală în zonele rurale?” 

Constatare: Din triangularea datelor administrative, a informațiilor obținute în cadrul focus-grupului 

și a răspunsurilor din chestionare rezultă că serviciile și infrastructurile locale din Teritoriu vor fi 

îmbunătățite, că accesul la serviciile și la infrastructurile locale din teritoriu va crește și că Strategia 

de Dezvoltare Locală va determina crearea de oportunități de ocupare a forței de muncă în teritoriu.  

Concluzie: Prin proiectele depuse și/sau contractate, SDL sprijină dezvoltarea locală în teritoriul GAL 

Tecuci în mare măsură”. 

 

Tema: Mecanismul de implementare a strategiei 

Întrebare de evaluare:  

”În ce măsură mecanismele de gestionare, monitorizare, evaluare și control a strategiei au 

funcționat pentru implementarea SDL?” 

Constatare: Se constată că până la data de 01.10.2018 ca urmare a activității de implementare a 

Strategiei de Dezvoltare Locală realizată la nivelul Asociației ”GAL TECUCI” au fost depuse un număr 

de 20 proiecte din care: 

- Neconforme – 0 proiecte; 

- Neeligibile – 1 proiecte; 

- Eligibile și selectate – 18 proiecte; 

- Retrase OJFIR/CRFIR – 0 proiecte; 

- Neeligibil OJFIR – 0 proiecte; 

- Retras GAL – 1 proiecte; 

- Eligibil și neselectat – 0 proiecte; 

Dintr-un număr de 18 proiecte eligibile și selectate la nivel GAL avem: 

- 5 proiecte Contractate cu o valoare de 770.382 euro;  

- 13 proiecte aflate în etapa de evaluare/contracatre la CRIFR; 

Au fost depuse un număr de 6 tranșe de plată cu o valoare totală de 945.034 lei, pentru 

cheltuielile de funcționare, aferente perioadei noiembrie 2016 – aprilie 2018. 

Concluzii: Gradul de absorbție realizat în perioada evaluată este de 46,64 % raportat la alocarea 

publică totală aferentă SDL, acesta fiind asigurat prin depunerea cererilor de plată de către GAL. 
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Depunerea cererilor de plată de către beneficiari a fost întârziată, datorită termenului de 10 luni 

care a trecut de la selecția proiectelor la GAL și până la contractarea proiectelor de către CRFIR. 

Rata de eroare a evaluării proiectelor este de 0 % raportat la numărul de proiecte declarate 

neeligibile de către AFIR/ număr proiecte selectate la nivel GAL. 

 

Tema: Aplicarea metodei LEADER 

Întrebare de evaluare:  

”În ce măsură, pe parcursul implementării SDL a fost menținută aplicarea metodei LEADER din 

perspectiva tuturor celor șapte principii?” 

Constatare: În urma evaluării s-a stabilit că metoda LEADER a fost aplicată la nivelul teritoriului 

Asociației ”GAL TECUCI” cu un grad crescut de consecvență, păstrându-se abordarea ascendentă, 

consolidându-se colaborarea în rețea a localnicilor inclusiv prin cooperare și promovând idei 

inovatoare. 

Concluzie: Aplicarea metodei LEADER din perspectiva tuturor celor șapte principii a fost menținută 

pe parcursul implementarii SDL în mare măsură. 

 

Tema: Valoarea adăugată datorată metodei LEADER 

Întrebare de evaluare:  

”Ce beneficii au fost obținute datorită metodei LEADER? (dezvoltarea capitalului social local, 

rezultatele obținute prin implementarea strategiei, îmbunătățirea guvernanței locale)” 

Constatare: Din combinarea datelor administrative, a informațiilor și observațiilor obținute în cadrul 

focus-grupului precum și a răspunsurilor din chestionare rezultă că prin proiectele selectate și/sau 

contractate în perioada evaluată s-a respectat scopul urmărit prin intervenția SDL respectiv 

elementele de valoare adăugată LEADER menționate în fișele măsurilor iar beneficiile obținute au  

constat în dezvoltarea capitalului social, îmbunătățirea calității vieții și a guvernanței locale, 

dezvoltarea de tip LEADER fiind una durabilă și echilibrată. 

Concluzie: Aplicarea metodei LEADER a avut ca rezultat obținerea de plus valoare în teritoriul GAL 

prin implementarea SDL.  

Tema: Factorii de succes și de insucces 

Întrebare de evaluare:  
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”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?” 

Constatare: În urma inventarierii activității realizate în vederea implementării Strategiei de 

Dezvoltare Locală a Asociației ”GAL TECUCI”, s-au identificat obiectiv, factorii de succes și de 

insucces, interni și externi, constatându-se că primează factorii de succes, iar pentru factorii de 

insucces au fost identificate măsuri obiective de remediere și stopare. 

Concluzie: Viziunea și misiunea factorilor implicați în implementarea Strategiei vor fi menținute și 

chiar îmbunătățite, pe toată perioada de implementare astfel încât evaluarea finală să nu conțină 

factori de insucces. 

Pornind de la obiectivul general vizat de evaluarea SDL a Asociației ”GAL TECUCI”, obiectiv ce 

vizează evaluarea relevanței, eficienței și eficacității intervențiilor SDL în Teritoriul GAL Tecuci, de la 

faptul că ,,ne-am popus o nouă abordare a dezvoltării locale/teritoriale ,,s-a constatat că abordarea 

LEADER prin SDL la nivelul Teritoriului GAL Tecuci a dus la obținerea ,,valorii adăugate,, în teritoriu. 

Continuarea implementării SDL este asigurată printr-un management riguros care va avea în final 

succesul scontat.  

 

7. Concluzii, recomandări şi lecţii învăţate  

Pornind de la obiectivul general vizat de evaluarea SDL a Asociatiei GAL Tecuci, obiectiv ce 

vizeaza evaluarea relevantei, eficientei si eficacitatii interventiilor SDL in Teritoriul GAL Tecuci, de la 

faptul ca ,,ne-am popus o noua abordare a dezvoltarii locale/teritoriale ,,s-a constatat ca abordarea 

LEADER prin SDL la nivelul Teritoriului GAL  Tecuci a dus la obtinerea ,,valorii adaugate,, in Teritoriu. 

Continuarea implementarii SDL este asigurata printr-un management riguros care va avea in final 

succesul scontat.  

 

7.1. Concluziile generale ale evaluarii  

 Rezultatele implementării SDL obținute prin evaluarea participativă cu metode cantitative și 

calitative au constat în răspunsuri la intrebările de evaluare specifice implementării SDL, răspunsuri 

care în urma analizării și interpretării au dus la stabilirea gradului efectiv de aplicare a metodei 

LEADER în Teritoriul acoperit de SDL care s-a dovedit a fi unul destul de ridicat cu potențial mare de  
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realizare a implementării finale a SDL în termenul și în condițiile contractuale și în conformitate cu 

țintele propuse și asumate. 

 Natura participativă evaluării a indus efecte de învățare în rândul tuturor celor care au 

participat la această evaluare. 

 Raportul a urmărit evaluarea relevanței, eficienței și eficacității intervențiilor SDL în 

teritoriul GAL Tecuci, dar și a impactului și a factorilor de succes sau de eșec ai Strategiei. Realizarea 

obiectivelor asigură analiza modului în care SDL a răspuns nevoilor actuale din Teritoriul GAL Tecuci 

prin utilizarea eficientă și transparentă a fondurilor publice nerambursabile, pentru a înțelege ce și 

cum funcționează sau de ce nu funcționează, contribuind la identificarea unor eventuale măsuri de 

corecție pentru actuala strategie și la formularea de lecții utile pentru imbunătațirea modului de 

continuare și finalizare a implementării strategiei și pentru a raporta și demonstra la diferite nivele 

modul cum s-a acționat, cum au fost utilizate resursele și ce rezultate și efecte au fost obținute prin 

implementarea SDL. 

Având în vedere specificul abordării LEADER și al strategiilor de dezvoltare locală 

implementate în cadrul LEADER, evaluarea SDL a Asociației GAL TECUCI” având în vedere obiectivele 

stabilite a abordat următoarele teme de evaluare: 

 

Logica intervenției Strategiei de Dezvoltare Locală 

Strategia de Dezvoltare Locală a Asociație ”GAL TECUCI” a fost elaborată la începutul anului 

2016 ca răspuns a nevoilor identificate în teritoriu, plecând de la nevoile identificate în cadrul 

consultărilor publice realizate cu actorii locali, reprezentanți ai sectorului public, privat și ai sociatății 

civile. 

Pentru a acoperi nevoile din teritoriu Strategia de Dezvoltare Locală a stabilit 6 Măsuri de 

finanțare, fiecare fișă a măsurii conținând informații privind nevoile specifice acesteia, ca premiză a 

stabilirii logicii de intervenție.    

Indicatorii de monitorizare specifici stabiliți în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală inițială 

prevedeau respectarea următoarei logici a intervenției: 

 

Obiective de 

dezvoltare rurală 

Priorități de  

dezvoltare 

Domenii de  

intervenție 
Măsuri Indicatori de rezultat 
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rurală 

Obiectivul de 

dezvoltare rurală 1 

Obiective 

transversale 

Mediu și climă 

Inovare 

P1 1B M1/1B 

Numărul total de operațiuni de 

cooperare sprijinite în cadrul 

măsurii de cooperare art. 35 din 

Reg. (UE) 1305/2013 – 1 

operațiune; 

P2 2B M2/2B 

Numărul de exploatații 

agricole/beneficiari sprijiniți – 6 

beneficiari; 

Obiectivul de 

dezvoltare rurală 2 

Obiective 

transversale 

Mediu și climă 

Inovare 

P5 5C 

M2/2B Totalul investițiilor; 

M3/6A Totalul investițiilor; 

M5/6B Totalul investițiilor; 

Obiectivul de 

dezvoltare rurală 3  

Obiective 

transversale 

Mediu și climă 

Inovare 

P6 

6A 
M3/6A Locuri de muncă create – 2; 

M4/6A Locuri de muncă create – 6; 

6B 

M5/6B 

Populație netă care beneficiază de 

servicii/infrastructură 

îmbunătățită: minim 20.000; 

M6/6B 

Populație netă care beneficiază de 

servicii/infrastructură 

îmbunătățită: minim 100; 

 

M1/1B - Sprijinirea cooperării între actorii locali și a formelor asociative;  

M2/2B - Încurajarea reînnoirii generațiilor de fermieri;  

M3/6A - Dezvoltarea antreprenoriatului non-agricol local în sectorul de producție;  

M4/6A - Dezvoltarea antreprenoriatului non-agricol local în sectorul de servicii și activități 

meșteșugărești;  

M5/6B - Renovarea satelor;  

M6/6B - Îmbunătățirea infrastructurii sociale. 
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Măsura M1/1B M2/2B M3/6A M4/6A M5/6B M6/6B 

Cheltuieli de 

funcționare și 

animare 

Alocare (euro) 118.813 264.014 385.895 300.000 1.112.753 60.000 560.367 

Procent (%) 4,24 % 9,42 % 13,78 % 10,70 %  39,72 % 2,14 % 20,00 % 

 

În anul 2017 modificarea Strategiei cu acordul DGDR AM PNDR au fost modificate fișele 

măsurilor din SDL, păstrându-se logica intervenției și coerența obiectivelor strategiei cu nevoile 

identificate în teritoriul GAL. Singura modificare majoră a măsurilor din SDL a constat în eliminarea 

măsurii M3/6A, păstrându-se însă aceleași obiective și priorități ale strategiei, ce vor fi atinse prin 

intermediul celor 5 măsuri rămase în SDL, după cum urmează: 

Obiective de 

dezvoltare rurală 

Priorități de  

dezvoltare 

rurală 

Domenii de  

intervenție 
Măsuri Indicatori de rezultat 

Obiectivul de 

dezvoltare rurală 1 

Obiective 

transversale 

Mediu și climă 

Inovare 

P1 1B M1/1B 

Numărul total de operațiuni de 

cooperare sprijinite în cadrul măsurii 

de cooperare art. 35 din Reg. (UE) 

1305/2013 – 1 operațiune; 

P2 2B M2/2B 

Numărul de exploatații 

agricole/beneficiari sprijiniți – 6 

beneficiari; 

Obiectivul de 

dezvoltare rurală 2 

Obiective 

transversale 

Mediu și climă 

Inovare 

P5 5C 

M2/2B Totalul investițiilor; 

M5/6B Totalul investițiilor; 

Obiectivul de 

dezvoltare rurală 3 

Obiective 

transversale 

Mediu și climă 

Inovare 

P6 

6A M4/6A Locuri de muncă create – 6; 

6B 

M5/6B 

Populație netă care beneficiază de 

servicii/infrastructură îmbunătățită: 

minim 20.000; 

M6/6B 

Populație netă care beneficiază de 

servicii/infrastructură îmbunătățită: 

minim 100; 
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Măsura M1/1B M2/2B M4/6A M5/6B M6/6B 

Cheltuieli de 

funcționare și 

animare 

Alocare (euro) 118.813 264.014 300.000 1.498.648 60.000 560.367 

Procent (%) 4,24 % 9,42 % 10,71 %  53,48 % 2,14 % 20,00 % 

 

În anul 2018 prin modificarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației ”GAL TECUCI” 

alocarea financiară pe măsuri a suportat a doua și ultima modificare.  

Modificările care vizează indicatorii constau în transferarea unor indicatori de la o măsură la 

alta fără a se diminua valoarea totală a acestora la nivelul SDL. Transferurile au fost către măsuri 

care asigurau îndeplinirea acelorași obiective și priorități stabilite inițial în SDL, astfel: 

CAPITOUL IV: Obiective, priorități și domenii de intervenție: 

Măsura M1/1B M2/2B M4/6A M5/6B M6/6B 

Cheltuieli de 

funcționare și 

animare 

Alocare (euro) 18.813 264.014 300.000 1.518.648 140.000 560.367 

Procent (%) 0,67 % 9,42 % 10,71 % 54,20 % 5,0 % 20,00 % 

Indicatorii specifici pentru fiecare măsura și contribuția măsurilor la obiectivele transversale: 

 
 

M1/1B M2/2B M4/6A M5/6B M6/6B 

Indicatori 

cantitativi 

Cheltuieli publice totale (euro) 18.813 264.014 300.000 1.518.648 40.000 

Numărul total de operațiuni de 

cooperare sprijinite în cadrul măsurii de 

cooperare art.35 din Reg. (UE) 

1305/2013 

1     

Număr de exploatații  agricole/ 

beneficiari sprijiniți  
8 

   

Locuri de muncă create 1 8 6 0 1 

Populație netă care beneficiază de 

servicii/infrastructuri îmbunătățite    

min. 

20.000 

min. 

100 

Indicatori 

calitativi 

Calitatea acțiunilor de promovare 
    

X 

Gradul de atingere a obiectivelor 

propuse 
X X X X X 

Impactul generat de programul LEADER 

în teritoriu 
X X X X X 

Atenuarea fenomenului de segregare a 

minorității rrome   
X 

 
X 
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Obiective  

transversale 

Mediu X X X 
  

Atenuarea schimbărilor climatice și 

adaptarea la acestea    
X 

 

Inovare X X X X X 

 

Indicatorii specifici pentru fiecare măsura și contribuția măsurilor la obiectivele transversale: 

Planul Financiar final în urma celor două modificări ale SDL, a reprezentat rezultatul ajustării 

măsurilor astfel încât acestea să se adapteze nevoilor identificate în teritoriu, după 2 ani de la 

elaborarea acesteia, astfel: 

MĂSURA 
INTENSITATEA 

SPRIJINULUI 

CONTRIBUȚIA 

PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ 

/MĂSURĂ EURO 

CONTRIBUȚIA 

PUBLICĂ 

NERAMBURSABIL/

PRIORITATE EURO 

VALOARE 

PROCENTUALĂ 

(%) 

M1/1B 100% 18.813 18.813 0,67 

M2/2B 100% 264.014 264.014 9,42 

M4/6A 100% 300.000 

1.958.648 69,91 M5/6B 80%, 100% 1.518.648 

M6/6B 90%, 100% 140.000 

Cheltuieli de funcționare și animare 560.367 20,00% 

TOTAL COMPONENTA A și 

COMPONENTA B 
2.801.842 

 

Eficacitatea și eficiența operațiunilor realizate și contribuția lor la obținerea rezultatelor și a 

impactului prevăzute de strategie 

În implementarea Strategiei de Dezvoltare a Asociației ”GAL TECUCI” se intâmplă pentru 

prima dată ca realizarea ghidurilor și a procedurilor de lucru (conformitate, eligibilitate, vizita pe 

teren, selecție, conformitate cerere plată) să intre în sarcina GAL, fiind chiar o provocare, infuențând 

eficiența procesului de implemetare în sensul că primul apel pentru propuneri de proiecte a fost 

lansat la aproape 9 luni de la semnarea contractului, în toată această perioadă ghidurile și 
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procedurile realizate inițial în formă draft au fost supuse consultării publice fiind imbunătățite și 

rezultând forma finală. 

Începând din 2016, prima lansare a sesiunii de depunere proiecte a fost în data de 

30.06.2017. În perioada de referință s-au lansat 8 apeluri de selecție, astfel : 

Nr. crt. Data lansării sesiuni Măsuri deschise Suma aferentă măsurii 

1. 30.06.2017 M2/6B 264.014 Euro 

2. 30.06.2017 M3/6A 385.895 Euro 

3. 30.06.2017 M5/6A 1.112.753 Euro 

4. 30.06.2017 M4/6A 300.000 Euro 

5. 29.09.2017 M1/1B 118.813 Euro 

6. 29.09.2017 M6/6B 60.000Euro 

7. 17.11.2017 M5/6B 728.266 Euro 

8 11.06.2018 M2/2B 264.014 Euro 

  

La nivelul SDL a Asociației ”GAL TECUCI”, eficacitatea (măsura prin care s-au atins obiectivele 

și indicatorii prin intervențiile din SDL), la data de 01.10.2018, dată la care are loc evaluarea, 

implementarea fiind în curs, nu poate fi analizată in totalitate, intervențiile acoperind și nevoi ale 

căror efecte nu pot fi reflectate în totalitate de date cantitative, existând încă proiecte depuse și 

aflate în diferite stadii de evaluare. 

Prezenta evaluare este primul demers în cadrul căruia se colectează și se analizează date 

despre stadiul atingerii obiectivelor, atingerea acestora în totalitate urmând a fi realizată până la 

sfârșitul anului 2020 conform contractului de finanțare al SDL. 

Ca urmare a lansării apelurilor de selecție enumerate mai sus, stadiul implementării 

măsurilor din SDL, la data de 01.10.2018, este următorul: 

- Măsura M1/1B - deși măsura a fost lansată, nu a fost depusă nici o cerere de finanțare; 

- Măsura M2/2B - au fost depuse și selectate 7 cereri de finanțare, în valoare totală de 231.000 

euro, proiectele fiind în proces de evaluare la OJFIR. Prin selecția acestor proiecte, considerăm că a 

fost îndeplinit parțial indicatorul privind crearea locurilor de muncă, întrucât au fost create 7 locuri 

de muncă în teritoriul Asociației ”GAL TECUCI”; 
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- Măsura M3/6A - deși a fost lansată - nu a fost depusă nici o cerere de finanțare, fondurile 

alocate acestei măsuri fiind realocate către măsura M5/6B, având la bază următoarele considerente: 

În urma activităților de animare a teritoriului, s-a constatat existența unor dificultăți întâmpinate de 

către potențialii beneficiari în accesarea măsurii M3/6A referitoare la îndeplinirea unor condiții de 

eligibilitate și selecție cum ar fi: lipsa documentelor de proprietate pentru teren sau clădiri, costurile 

ridicate pentru realizarea acestora, incapacitatea solicitanților de a face dovada deținerii unei 

întreprinderi active fără întrerupere cel puțin 3 ani și cu profit operațional în ultimii 2 ani sau a unei 

intreprinderi active fără întrerupere cel puțin 2 ani și cu profit operațional în ultimul an (pentru a se 

evidenția buna gestionare a activității economice), costuri de consultanță ridicate pentru realizarea 

studiilor de fezabilitatea și elaborarea cererilor de finanțare. Având în vedere că unele din 

principalele caracteristici ale teritoriului acoperit de SDL sunt infrastructura şi serviciile de bază 

neadecvate, se consideră oportună eliminarea măsurii M3/6A și distribuirea sumei de 385.895 euro 

către măsura M5/6B - Renovarea satelor, în scopul satisfacerii nevoilor de bază identificate în 

analiza diagnostic a teritoriului și anume asigurarea unor condiții optime de trai pentru polulația 

locală, fapt care creează implicit premisele pentru dezvoltarea unei economii rurale competitive. 

- Măsura M4/6A - deși a fost lansată în cursul anului 2017, a fost depusă o singura cerere de 

finanțare, care a fost retrasa de beneficiar. Fișa măsurii a fost modificată în cursul anului 2018, 

măsura urmând a fi lansată în cursul anului curent. 

- Măsura M5/6B – au fost lansate două apeluri de selecție, în cursul anului 2017. În cadrul 

primul apel de selecție - au fost depuse un număr de 5 cereri de finanțare în valoare totală de 

770.382 euro, acestea fiind selectate pentru finanțare și contractate. Având în vedere caracterul 

public al beneficiarilor, care necesită timp îndelungat pentru obținerea avizelor necesare și 

derularea procedurii de achiziții publice, până la data prezentei analize, nu au fost înregistrate plăți. 

Totodată, atingerea indicatorilor privind încasarea plății de beneficiarii selectați în cadrul acestei 

sesiuni s-a datorat faptului că durata evaluare și contractare a proiectelor la CRFIR Constanța a fost 

de 10 luni. Al doilea apel de selecție a fost lansat în luna noiembrie 2017 fiind depuse un număr de 7 

cereri de finanțare, în valoare de 767.763 euro, din care selectate pentru finanțare un număr de 6 

proiecte în valoare totală de 683. 862 euro, care se află în curs de contractare la CRFIR Constanța. 

- Măsura M6/6B - a fost lansată în cursul anului 2017, însă nu au fost depuse cereri de 

finanțare. Prin modificarea SDL din anul 2018, a fost majorată alocarea financiară pentru această 
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măsură, fiind considerată de impact major, raportat la nevoile de infrastructură socială din teritoriu. 

Măsura urmând a fi relansată în cursul acestui an. 

Pentru a obtine informatii privind percepția parteneriatului asupra modului în care prin 

implementarea până la data realizării evaluării (01.10.2018) au fost atinse obiectivele strategice 

precum și evaluarea capacității echipei administrative de a implementa în următoarea perioadă 

Strategia finalizând realizarea obiectivelor propuse, au fost transmise prin e-mail un număr de 77 

chestionare cu tema:  

”În ce măsură au fost atinse obiectivele SDL a Asociației ”GAL TECUCI” sau care este probabilitatea 

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

respectiv 01.10.2018”?  

Chestionarul este structurat în trei părți respectiv Obiective, Priorități, Măsuri astfel: 

1) OBIECTIVE - conținând trei intrebări legate de percepția celor chestionați. Ca urmare a 

centralizării informațiilor pentru întrebarea: 

 ”În ce măsură considerați că proiectele selectate de GAL până la data de 01.10.2018 favorizează 

competitivitatea agriculturii?”  

- dintr-un număr de 49 respondenți la chestionare, un număr de 3 consideră că în mică măsură, un 

număr de 10 consideră că în medie măsură iar un număr de 36 consideră că în mare măsură. 

 ”În ce măsură considerați că proiectele selectate de GAL până la data de 01.10.2018 favorizează 

asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice?”  

- dintr-un număr de 49 respondenți la chestionare, un număr de 5 consideră că în mică măsură, un 

număr de 12 consideră că în medie măsură iar un numar de 32 consideră că in mare măsură. 

 ”În ce măsură considerați că proiectele selectate de GAL până la data de 01.10.2018 favorizează 

obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv 

crearea și menținerea de locuri de muncă?”  

- dintr-un număr de 49 respondenți la chestionare, un număr de 4 consideră că in mică măsură, un 

număr de 9 consideră că în medie măsură iar un număr de 36 consideră că în mare măsură. 

 

2) PRIORITĂȚI - conținând cinci întrebări legate de percepția celor chestionați. Ca urmare a 

centralizării informațiilor pentru întrebarea: 

 ”În ce măsură considerați că proiectele selectate de GAL până la data de 01.10.2018 încurajează 

transferul de cunoștințe și inovarea în agricultură, silvicultură și în zonele rurale?”  
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- dintr-un număr de 49 respondenți la chestionare, un număr de 7 consideră că în mică măsură, un 

număr de 5 consideră că în medie măsură iar un numar de 37 consideră că în mare măsură. 

 ”În ce măsură considerați că proiectele selectate de GAL până la data de 01.10.2018 favorizează 

creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate 

regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor?” 

- dintr-un număr de 49 respondenți la chestionare, un număr de 6 consideră că în mică măsură, un 

număr de 8 consideră că în medie masură iar un numar de 35 consideră că în mare măsură. 

 ”În ce măsură considerati că proiectele selectate de GAL până la data de 01.10.2018 favorizează 

promovarea organizării lanțului alimentar inclusiv a sectoarelor de prelucrare și comercializare a 

produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor in agricultură?”  

- dintr-un număr de 49 respondenți la chestionare, un număr de 4 consideră că în mică măsură, un 

număr de 11 consideră că în medie măsură iar un număr de 34 consideră că în mare măsură. 

 ”În ce măsură considerați că proiectele selectate de GAL până la data de 01.10.2018 favorizează 

promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse 

de carbon și reziliență la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic?”  

- dintr-un număr de 49 respondenți la chestionare, un număr de 5 consideră că în mică masură, un 

număr de 11 consideră că în medie măsură iar un număr de 33 consideră că în mare măsură. 

 ”În ce măsură considerati că proiectele selectate de GAL pâna la data de 01.10.2018 favorizează 

promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale?”  

- dintr-un număr de 49 respondenți la chestionare, un număr de 5 consideră ca în mică măsura, un 

număr de 10 consideră că în medie măsură iar un număr de 34 consideră că in mare măsură. 

 

3) MĂSURI - conținând două întrebări legate de percepția celor chestionați. Ca urmare a 

centralizării informațiilor pentru întrebarea: 

 ”Cum apreciați gradul de intervenție și acoperire a nevoilor din teritoriu prin măsurile propuse în 

SDL și ținând cont de proiectele depuse pe măsurile respective?” 

o  Măsura M1/1B - dintr-un număr de 49 respondenti la chestionare, un număr de 4 consideră 

că în mică măsură, un număr de 11 consideră că în medie măsură iar un număr de 34 consideră că în 

mare măsură. 
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o  Măsura M2/2B - dintr-un număr de 49 respondenti la chestionare, un număr de 3 consideră 

că in mică măsură, un număr de 9 consideră că în medie măsură iar un număr de 37 consideră că în 

mare măsură. 

o Măsura M3/6A–dintr-un număr de 49 respondenti la chestionare, un număr de 4 consideră 

că în mică măsură, un număr de 6 consideră că în medie măsură iar un număr de 39 consideră că în 

mare măsură. 

o Măsura M4/6A - dintr-un număr de 49 respondenti la chestionare, un număr de 6 consideră 

că în mică măsură, un număr de 6 consideră că în medie măsură iar un număr de 37 consideră că in 

mare măsură. 

o Măsura M5/6B –dintr-un număr de 49 respondenti la chestionare, un număr de 6 consideră 

că în mică măsură, un număr de 8 consideră că în medie măsură iar un număr de 35 consideră că in 

mare măsură. 

o Măsura M6/6B - dintr-un număr de 49 respondenti la chestionare, un număr de 5 consideră 

că în mică măsură, un număr de 7 consideră că în medie măsură iar un număr de 37 consideră că in 

mare măsură. 

Din răspunsurile partenerilor la chestionare rezultă că atât obiectivele strategiei cât și 

prioritățile stabilite și măsurile propuse prin SDL au fost atinse ”în mare măsură” și că există un grad 

”ridicat” de probabilitate ca acestea să fie atinse până la finalizarea implementării SDL. 

 

Contribuţia SDL la aria de intervenţie 6B  

- Evaluarea contribuției la aria de intervenție 6B Promovarea dezvoltării locale în zonele rurale, s-a 

realizat prin analiza documentelor administrative ale GAL, respectiv rapoarte de selecție întocmite 

până la data de 01.10.2018, fiind vizată identificarea următoarelor aspecte relevante: 
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Aria de 

intervenție 

Întrebare de 

evaluare 

Criterii de evaluare Indicatori comuni de 

rezultat  

 (Aria de intervenție 6B) 

Informaţii 

suplimentare 

6B 

Promovarea 

dezvoltării 

locale în 

zonele 

rurale 

În ce măsură 

au sprijinit 

intervențiile 

PNDR 

dezvoltarea 

locală în 

zonele rurale? 

 

1. Serviciile şi 

infrastructurile 

locale în zonele 

rurale au fost 

îmbunătăţite 

2. Accesul la 

serviciile şi la 

infrastructurile 

locale în zonele 

rurale a crescut 

3. Strategia de 

dezvoltare locală au 

determinat crearea 

de oportunităţi 

ocupare a forței de 

muncă 

1. Procentajul populației 

rurale vizate de 

strategiile de dezvoltare 

locală 

2. Procentajul populației 

rurale care beneficiază 

de servicii/infrastructuri 

îmbunătățite 

3. Locuri de muncă 

create în cadrul 

proiectelor sprijinite  

 

 

 

1. Număr de 

proiecte/iniţiative 

susţinute prin SDL 

2. Procent din 

costul SDL alocat 

măsurilor  

 

Analiza criteriilor de evaluare: 

1). Serviciile şi infrastructurile locale în zonele rurale au fost îmbunătăţite prin selectarea de către 

GAL a următoarelor cereri de finanțare: 

1. Amenajare teren de sport, sat Furcenii Noi, comuna Cosmești, județul Galați, în valoare de 

156.282 euro. 

2. Îmbrăcăminți rutiere ușoare pe DC 88 KMm0+000-2+000 în comuna Gohor, județul Galați, în 

valoare de 174.999 euro. 

3. Amenajare bază sportivă în comuna Valea Mărului, județul Galați, în valoare de 68.904 euro 

4. Modernizarea rețelei de drumuri de interes local în sat ciureștii-Noi, comuna Bălășești, 

județul Galați, în valoare de 100.000 euro. 
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5. Construirea unei centrale electrice fotovoltaice 150 KW cu racord la sistemul electric 

național, comuna Pochidia, județul Vaslui, în valoare de 166.309 euro.  

2). Accesul la serviciile şi la infrastructurile locale în zonele rurale a crescut prin selectarea de către 

GAL a următoarelor tipuri de proiecte: 

1.  Achiziție autogreder pentru dotarea serviciului public de gospodărire comunală în comuna 

Țepu, județul Galați, în valoare de 88.677 euro. 

2. Achiziție buldoexcavator pentru dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de urgență în 

comuna Cerțești, județul Galați, în valoare de 95.000 euro. 

3. Achiziție utilaj specializat pentru înființarea și dotarea Serviciului public de deszăpezire în 

comuna Nicorești, județul Galați, în valoare de 200.000 euro 

4. Achiziție autospecială destinată stingerii incendiilor, comuna Cudalbi, județul Galați, în 

valoare de 189.476 euro 

5. Dotarea serviciului public de salubrizare al comunei Ghidigeni, județul Galați, în valoare de 

110.000 euro. 

3). Strategia de dezvoltare locală au determinat crearea de oportunităţi de ocupare a forței de 

muncă – în SDL sunt propuse crearea a 16 locuri de muncă. 

Nivelul atingerii indicatorilor comuni de rezultat: 

1. Procentajul populației rurale vizate de strategiile de dezvoltare locală – 100 %; 

2. Procentajul populației rurale care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite- 60 %; 

3. Locuri de muncă create în cadrul proiectelor sprijinite -7 locuri de muncă create prin sprijinirea a 

7 tineri fermieri; 

Informații suplimentare: 

4. Număr de proiecte/iniţiative susţinute prin SDL - 13 proiecte; 

5. Procent din costul SDL alocat măsurilor - 69,91 %;  

Concluzia rezultată din analiza și compararea datelor administrative, a informațiilor colectate 

a opiniilor și sugestiilor din FOCUS-GRUP este că în mare măsură SDL a contribuit la aria de 

intervenție 6B. 
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Mecanismul de implementare al strategiei 

Sarcina principală de implementare a Strategiei GAL Tecuci ca responsabilitate permanentă a 

fost asigurată printr-un management adecvat, cu resurse corespunzătoare, astfel că la nivelul GAL 

au fost realizate activitățile aferente următoarelor funcții administrative: 

• pregătirea şi publicarea apelurilor de selecţie;  

• animare şi informare în teritoriu;  

• analiza, evaluarea și selecția proiectelor, inclusiv întocmire dosare administrative;  

•  monitorizarea și evaluarea implementării strategiei;  

• verificarea conformităţii cererilor de plată pentru proiectele selectate (cu excepția situațiilor 

în care GAL este beneficiar);  

• monitorizarea proiectelor contractate;  

• întocmirea cererilor de plată, dosarelor de achiziţii aferente costurilor de funcționare şi 

animare; 

Sistemul de management adoptat pentru reuşita implementării SDL la nivelul teritoriului s-a 

realizat prin combinarea funcţiilor de gestionare, monitorizare, evaluare şi control realizându-se un 

mecanism pentru activitatea GAL. În acest sens, capitolul VII din SDL descrie planul de acțiune și 

detaliază activitățile prevăzute în acesta, printre care și activitatea numărul 11 ”Monitorizare și 

evaluare implementare strategie”. 

Implementarea SDL s-a realizat având la bază Anexa 5 la Contractual de finanțare – ”Grafic 

de implemetare a contractului de finanțare pentru proiectele finanțate prin sub-măsura 19.4”  

 

Activitatea de realizare a apelurilor pentru propuneri de proiecte: 

În anul 2017 au fost pregătite și lansate două apeluri pentru propuneri de proiecte; a fost 

realizat calendarul estimativ anual de lansare a măsurilor prevăzute în SDL. 

A fost realizată varianta detaliată a apelurilor de selecţie, cu informaţiile prevăzute în Ghidul 

de implementare al Sub-măsurii 19.2 şi au fost publicate pe pagina de internet a GAL-ului, 

www.galtecuci.ro.   

Varianta simplificată a anunţurilor de selecţie a fost publicată în presă şi afişată la sediul 

primăriilor UAT membre în GAL. 

http://www.galtecuci.ro/
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Înainte de publicare, apelurile de selecţie au fost transmise la CDRJ în vederea avizării şi 

verificării corectitudinii informaţiilor conţinute, concordanței acestora cu SDL aprobată şi cu 

prevederile fişei măsurii din SDL, respectiv cu prevederile Ghidului solicitantului. 

Pentru transparenţa procesului de selecţie, GAL a asigurat măsurile minime obligatorii de 

publicitate a apelurilor de selecţie. 

Pe toata perioada de depunere a proiectelor, compartimentul tehnic al GAL a oferit explicaţii 

detaliate la solicitările potenţialilor beneficiari cu privire la prevederile din ghidul aferent măsurii 

pentru care s-a solicitat finanţare şi a asigurat suportul necesar solicitanților pentru completarea 

cererilor de finanțare, privind aspectele de conformitate pe care aceștia trebuie să le îndeplinească, 

ori de câte ori au existat solicitări în acest sens. 

În baza programului de achiziții anual în perioada evaluată, GAL a încheiat contracte de 

bunuri și servicii cu respectarea regulilor specifice PNDR și a legislației în materie de achiziții în 

vigoare. 

Deasemenea în perioada noiembrie 2016 - aprilie 2018 au fost depuse un număr de 6 Tranșe 

de plată aferente costurilor de funcționare, în valoare de 945.034,14 lei ceea ce reprezintă 

absorbția unui procent de 46,64 % din totalul bugetului alocat pentru funcționare. 

Evaluarea proprie și monitorizarea permanentă la nivelul GAL Tecuci au fost axate pe 

asigurarea valorii adăugate a abordării LEADER, pe eficiența și eficacitate, cu scopul de a se asigura 

un management adecvat. 

 

Aplicarea metodei LEADER (aplicarea combinată a celor șapte principii) 

Metoda LEADER reprezintă aplicarea combinată a principiilor acesteia: 

(1) strategii de dezvoltare locală pe zone;  

(2) abordare ascendentă;  

(3) parteneriate public-private (de exemplu, GAL-uri), 

(4) abordare multisectorială; 

(5) inovare; 

(6) colaborarea în rețea; 

(7) cooperare teritorială. 
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Aceste principii operaționale sunt strâns interconectate. Este greu de imaginat că un singur 

principiu (de exemplu, abordarea multisectorială) ar fi valorificat în cazul în care celelalte principii 

ar fi neglijate. Explorarea aplicării metodei LEADER din perspectiva tuturor celor șapte principii va 

oferi o imagine completă privind gradul de consecvență cu care a fost aplicată metoda. 

În etapa de animare și elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației ”GAL TECUCI” 

s-au respectat principiile metodei LEADER prin aplicarea combinată a acestora, plasând sub 

responsabilitatea comunității dezvoltarea locală a Teritoriului, aspecte ce au permis partenerilor 

locali, actorilor locali (parteneriat privat – public) să elaboreze SDL-ul printr-o abordare ascendentă, 

având la bază nevoile și prioritățile specifice Teritoriului (zonei). 

 GAL și-a consolidat capacitatea de animare cu scopul de a spori gradul de sensibilizare, 

disponibilitatea și capacitățile de cooperare și de colaborare în rețea ale localnicilor.  

 Fondurile alocate pentru implementarea SDL au permis GAL-ului să abordeze nevoile și la 

nivel de teritoriu, dimensiunea integrată și multisectorială a Strategiei fiind consolidată prin 

abordarea finanțării multiple. 

În scopul elaborării SDL 2014-2020, au fost organizate întâlniri de animare/informare/ 

consultare în fiecare UAT component și 3 grupuri de lucru cu toți partenerii GAL. S-a realizat o 

analiză a situaţiei existente privind teritoriul, populaţia, activităţile economice, organizarea socială şi 

instituţională. Prin interpretarea datelor statistice, a analizării informaţiilor culese în cadrul 

acţiunilor de animare şi consultare, ca urmare a colaborării cu actorii locali din sectorul public, 

privat, economic și societatea civilă, s-a conturat o viziune unitară asupra particularităţilor 

economice şi sociale la nivelul întregului teritoriu. S-au conturat astfel obiectivele şi priorităţile 

specifice pentru soluționarea celor 9 nevoi identificate în urma consultării actorilor locali, la nivelul 

teritoriului, acesta fiind rezultatul unui proces de decizie de jos în sus, ce va fi pus în practică prin 

finanțarea acțiunilor specifice celor 6 măsuri propuse. Obiectivele previzionate a fi atinse ca urmare 

a implementării LEADER în teritoriu sunt:  

i. Favorizarea competitivității agriculturii;   

ii. Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice;   

iii. Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunitățiilor rurale, inclusiv 

crearea și menținerea de locuri de muncă.  
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Aceste obiective corespund obiectivelor generale ale PAC menţionate la art. 5 din Reg. (UE) 

1305/2013 şi cu cele ale PNDR 2014-2020, demonstrându-se astfel caracterul integrat al SDL.  

Îndeplinirea obiectivelor specifice se va realiza prin 4 priorităţi detaliate în cadrul CAP. IV și V. 

Proiectarea măsurilor conduc la atingerea priorităților, a domeniilor de intervenție ce fac obiectul 

tipurilor de investiții finanțate și a obiectivelor transversale ale PAC 2014-2020.  

Activități de cooperare.  

Având în vedere contextul european al dezvoltării rurale și necesitatea soluționării 

problemelor identificate în teritoriu, Asociația ”GAL TECUCI” îşi manifestă intenția de a aplica şi/sau 

participa la proiecte şi acţiuni de cooperare naţionale sau internaţionale, în parteneriat cu alte GAL-

uri din ţară sau din afara țării. Asociația ”GAL TECUCI” va depune proiecte prin sub-măsura 19.3 - 

„Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupului de Acțiune Locală”. Cooperarea 

este o acţiune ce poate contribui atât complementar cât şi sinergic la implementarea SDL. 

Având la bază experiența din perioada de implementare a PNDR 2007-2013, finanțarea 

măsurilor de valorificare a resurselor locale și de promovare a specificității locale este relevantă 

pentru a menține caracterul inovator al abordării LEADER. Totodată, urmărind aceleași obiective 

generale și specifice ale Politicii Agricole Comune ale U.E. și ale PNDR, programul LEADER, 

presupune dezvoltarea comunităților locale într-o manieră specifică, adaptată nevoilor și 

priorităților acestora. 

Inovarea este unul dintre elementele principale ale abordării LEADER. Prin urmare, LEADER 

va încuraja proiectele inovative ce sunt în acord cu obiectivele din Reg. (UE) nr. 1305/2013 și cu 

obiectivele de dezvoltare locală ale comunității. 

Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) a fost elaborată pe baza unei abordări de jos în sus. 

Activitățile LEADER propuse corespund diferitelor tipuri de activități prevăzute de Regulamentul 

(UE) 1305/2013, inclusiv cele legate de activitățile de promovare a incluziunii sociale și a reducerii 

sărăciei și contribuie astfel la OT9 – Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și 

discriminării din Acordul de Parteneriat al României. 

Asociația ”GAL TECUCI” reprezintă un parteneriat public-privat constituit juridic în baza OG 

26/2000, înregistrată la Judecătoria Tecuci prin Certificatul de înscriere nr. 6/08.10.2015, cu sediul în 

comuna Poiana, județul Galați. Asociația a fost constituită în urma exprimării voinței de asociere a 
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membrilor fondatori. Scopul Asociației este: promovarea și susținerea dezvoltării durabile a 

comunităților prin elaborarea și implementarea strategiilor de dezvoltare locală. 

Aderarea membrilor la Asociația ”GAL TECUCI” s-a realizat, în conformitate cu prevederile 

statutare, în urma aprobării adeziunilor acestora prin Hotărârea Consiliului Director nr. 

1/15.10.2015. În cadrul parteneriatului, din totalul de 68 parteneri, 16 sunt parteneri publici, 

reprezentând un procent de 24 % și 52 sunt parteneri privați și societăți civile, reprezentând un 

procent de 76 %. Ponderea partenerilor privați și ai reprezentanților societății civile depășește 

astfel, 65 % din parteneriat. 

Membrii parteneriatului au fost implicați în procesul de elaborare al SDL, contribuind la 

identificarea nevoilor și propunerea soluțiilor specifice fiecărui sector de activitate. Componența 

parteneriatului din punct de vedere al sectoarelor de interes este structurată astfel: 

 

1. Autorități publice locale 

Cei 16 parteneri publici, sunt reprezentați prin 16 comune: Bălășești, Buciumeni, Cerțești, 

Corod, Cosmești, Costache Negri, Cudalbi, Drăgușeni, Ghidigeni, Gohor, Nicorești, Poiana, 

Priponești, Țepu, Valea Mărului, aferente județului Galați și comuna Pochidia, aferentă județului 

Vaslui. Apartenența acestora la teritoriul și parteneriatul Asociației ”GAL TECUCI” s-a realizat prin 

HCL – Anexa 1 la SDL. 

 

2. Reprezentanți din sectorul privat 

Partenerii privați sunt reprezentați de 18 intreprinderi individuale și 14 persoane fizice 

autorizate, majoritatea având agricultura ca principal obiect de activitate. Aceștia au sediul social 

sau punct de lucru pe teritoriul UAT-urilor componente ale Asociației „GAL TECUCI”. 

 

3. Reprezentanți ai societății civile 

Societatea civilă reprezintă un sector important în cadrul parteneriatului, aceasta fiind 

reprezentată de organizații non-guvernamentale cu diverse domenii de activitate relevante pentru 

dezvoltarea echilibrată a teritoriului Asociației ”GAL TECUCI”: 

- Fundația ”SEMNAL” cu sediul în comuna Țepu, județul Galați, membru fondator al Asociației ”GAL 

TECUCI”, are drept obiective principale propuse în statutul fundației: stimularea creației tinerilor 
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prin activități extrașcolare sau în parteneriat cu instituțiile de învățământ pentru realizarea actului 

educativ, protejarea mediului înconjurător pentru creșterea calității vieții, promovarea temelor și 

proiectelor ce vizează schimbările climatice, conștientizarea importanței conservării mediului. 

Scopul fundației îl constituie creșterea calității actului educativ prin consiliere socio-economică și 

consultanță în vederea unei dezvoltări durabile a mediului urban și rural. Printre activitățile propuse 

în statutul fundației este relevant pentru teritoriu și obiectivele specifice acesteia privind: stimularea 

formării de parteneriate, pregătirea și asigurarea implementării strategiilor de dezvoltare locală, 

furnizarea de orientare socio-economică, dezvoltare de resurse umane, educație non-formală 

pentru tineri absolvenți, diplomați, persoane aflate în reconversie profesională, informare în 

domenii de dezvoltare comunitară (social, economic, educație, protecția mediului, administrații 

publice, organizații neguvernamentale). 

- Asociația „ÎNCOTRO”, membru fondator al Asociației ”GAL TECUCI”, cu sediul în comuna Poiana, 

județul Galați - reprezintă interesele tinerilor și ale femeilor în cadrul parteneriatului, implicarea 

acesteia în cadrul SDL fiind relevantă pentru teritoriu întrucât asociația își propune între obiectivele 

sale stimularea unor abordări noi și inovative pentru dezvoltarea zonelor rurale. 

- Asociația ”INFORURAL”, membru fondator al Asociației ”GAL TECUCI” cu sediul în comuna Corod, 

județul Galați - reprezintă interesele femeilor la nivelul parteneriatului, unul din obiectivele propuse 

în documentele consitutive ale acesteia fiind îmbunătățirea calității vieții femeilor, prevenirea și 

lupta împotriva fenomenului de mobbing, prin diverse acțiuni de informare, conștientizare, educare, 

consiliere, intervenție, schimbare și participare activă. 

- Asociația Rromilor ”Inimă de Rrom” cu sediul în Buciumeni, județul Galați, organizație ce 

reprezintă minoritatea rromă. Prin calitatea de membru al parteneriatului Asociației ”GAL TECUCI”, 

Asociația Rromilor ”Inimă de Rrom” va putea promova interesele etnicilor rromi din teritoriu 

contribuind la dezvoltarea socio-economică și culturală a rromilor și prevenirea fenomenelor de 

sărăcie și de excluziune socială. În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv și al Statutului, 

scopul asociației este: antrenarea persoanelor de etnie rromă și altor categorii de persoane 

defavorizate (persoane cu handicap, oameni ai străzii, etc) la activitatea social economică, culturală 

și educativă pentru sănătate, acțiuni de ordine publică, acțiuni de comunicare și participare civică.  

Asociații cu caracter social, educativ și cultural, domenii relevante pentru dezvoltarea teritoriului: 

- Asociația Culturală ”COSGAL”, cu sediul în Cosmești, județul Galați; 
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- Asociația United Cristian Aid ”Bunul Samaritean”, cu sediul în Buciumeni, județul Galați; 

 

4. Forme asociative în domeniul agricol 

- AGRONAT PREST Cooperativă Agricolă cu sediul în sat Tălpigi, comuna Ghidigeni, județul Galați, 

constituită juridic în anul 2010. 

- Societatea Agricolă ”IPOTEȘTI”, cu sediul în comuna Țepu, județul Galați, constituită juridic în anul 

1992. 

 

5. Entități provenite din afara spațiului eligibil LEADER 

- Organizația Utilizatorilor de Apă pentru Irigații Tecuci, cu sediul în Tecuci, județul Galați, dar care 

își desfășoară activitatea în teritoriul Asociației ”GAL TECUCI”; 

- Asociația Mediatorilor Rromi din România, cu sediul în Tecuci, județul Galați care vine în sprijinul 

minorităților rrome din teritoriul Asociației ”GAL TECUCI”. 

Implicarea partenerilor în dezvoltarea teritoriului, va contribui la realizarea unei dezvoltări 

dinamice, sprijinită de o strategie de dezvoltare locală elaborată şi implementată de jos în sus, în 

vederea îmbunătăţirii calității vieții populației locale. 

Practic, prin elaborarea și implementarea SDL, dezvoltarea teritoriului Asociației ”GAL 

TECUCI”, acoperit de abordarea LEADER, a fost programată şi coordonată conform principiilor 

participative, în baza parteneriatului descris mai sus, ce a reprezentat factorul decizional. Principiile 

aplicabile acestui cadru partenerial sunt următoarele: respectarea guvernanţei pe mai multe 

niveluri, valorificarea experienţei, a bunelor practici şi know-how-ului partenerilor relevanţi, 

asigurarea asumării de către toate părţile implicate a intervenţiilor programate. 

 Explorarea aplicării metodei LEADER din perspectiva tuturor celor șapte principii, în urma 

evaluării, ne-a oferit o imagine completă stabilind că metoda a fost aplicată la nivelul teritoriului 

Asociației ”GAL TECUCI” cu un grad crescut de consecvență. 

 

Valoarea adăugată datorată metodei LEADER 

Valoarea adăugată a metodei LEADER reprezintă o temă importantă a evaluarii SDL a 

Asociației ”GAL TECUCI” și pentru că la data de 01.10.2018 ne aflăm în plin proces de implemetare a 



                                        

46 
 

SDL vom analiza la modul general efectele acesteia asupra sistemelor socio-economice locale din 

Teritoriu. 

Strategia de Dezvoltare Locala a fost realizată folosind metoda participativă, nevoile fiind 

stabilite în teritoriu cu consultarea tuturor actorilor locali. Consultarea a continuat și pe perioada 

implementarii SDL în procesul de realizare a ghidurilor și procedurilor de lucru, în stabilirea criteriilor 

de selecție și în modificările de strategie care au avut rolul de a corecta unele aspecte din conținutul 

fișelor măsurii precum și alocări financiare. 

În analiza și evidențierea valorii adăugate datorate abordării LEADER am acordat o atenție 

deosebită următoarelor aspecte: în primul rând, scopul urmărit prin intervenția SDL – respectiv în ce 

măsură elementele de valoare adăugată LEADER menționate în fișele măsurilor se regăsesc în 

proiectele selectate de GAL. 

Astfel, au fost coletate informațiile dintr-un număr de 20 chestionare cu tema: 

 ”Valoarea adăugată datorată metodei LEADER” conținând trei întrebări legate de 

percepția celor chestionați.  

Ca urmare a centralizării informațiilor pentru întrebarea: 

1. ”Aplicarea metodei LEADER la nivelul teritoriului, prin implementarea SDL a Asociației ”GAL 

TECUCI”, a îmbunătățit capitalul social local în percepția dumneavoastră?”  

- dintr-un număr de 20 chestionare, un numar de 0 evaluatori nu au remarcat o îmbunătățire, un 

număr de 1 evaluator a perceput o îmbunătățire medie iar un număr de 19 evaluatori au perceput o 

îmbunătățire mare. 

2. ”Considerați că datorită aplicării metodei LEADER rezultatele implementării SDL-ului au generat 

îmbunătățirea calității vieții în teritoriul GAL Tecuci?” 

- dintr-un număr de 20 chestionare, un numar de 0 evaluatori nu au remarcat o îmbunătățire, un 

număr de 0 evaluatori au perceput o îmbunătățire medie iar un număr de 20 de evaluatori au 

perceput o îmbunătățire mare. 

3. ”Considerați că prin aplicarea metodei LEADER guvernanța locală s-a îmbunătățit la nivel local?”  

- dintr-un număr de 20 chestionare, un număr de 0 evaluatori nu au remarcat o îmbunătățire, un 

număr de 0 evaluatori au perceput o îmbunătățire medie iar un număr de 20 de evaluatori au 

perceput o îmbunătățire mare. 
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 Concluzia rezultată din analiza și compararea datelor administrative, a informațiilor colectate 

din chestionare și a opiniile și sugestiile din FOCUS-GRUP este că în mare măsură aplicarea metodei 

LEADER la nivelul teritoriului a îmbunătățit capitalul social local, a generat îmbunătățirea calității 

vieții și a îmbunătățit guvernanța locală. 

Valoarea adăugată a metodei LEADER la nivelul teritoriului Asociației ”GAL TECUCI” se 

datorează în principal aplicării principiilor LEADER prin care GAL-ul reprezintă un parteneriat public-

privat viabil și funcțional care mobilizează capacitățile locale și consolidează legăturile dintre actorii 

din teritoriul pentru care se acordă sprijin. Prin abordarea LEADER, Asociația ”GAL TECUCI” susține 

consolidarea economiei locale prin crearea de locuri de muncă durabile, utilizarea resurselor locale, 

consolidarea coeziunii sociale, colaborare în rețea, cooperare și inovare, plecând de la punerea în 

practică a principliilor privind flexibilitate în abordarea nevoilor locale și promovarea capacităților 

locale. 

 

Factorii de succes și de insucces 

Asociația ”GAL TECUCI” și-a conturat o Strategie, propunându-și o serie de obiective. Deși 

Strategia a fost construită adecvat, după inventarierea activității realizate în vederea implementării 

Strategiei de Dezvoltare Locală, s-au identificat, factorii de success și de insucces.  

În procesul de implementare al SDL au fost identificați următorii factori interni și externi de 

succes astfel: 

- Verificarea dublă a proiectelor (GAL și AFIR) a fost identificat ca un factor de succes extern, având 

în vedere faptul că verificarea proiectelor și de către experții AFIR garantează un grad ridicat de 

rigurozitate în etapele de evaluare a eligibilității și selecției proiectelor selectate la GAL, 

deasemenea asigurând corectarea eventualelor erori sau completarea unor scăpări, înainte de 

contractare. 

- Buna colaborare cu reprezentanții AM PNDR central și local precum și cu structurile AFIR în 

clarificarea tuturor aspectelor privind implementarea prin răspunsuri concludente și rapide a fost 

identificat ca un factor de succes extern. 

- Expertiza compartimentului administrativ în implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală a fost 

identificat ca factor de succes intern. 
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- Implicarea în mod participativ a tuturor actorilor din teritoriu (privați și publici) în scrierea și 

implementarea SDL a fost identificat atât ca factor de succes intern cât și ca factor de succes extern 

în funcție de calitatea de partener/persoană interesată din teritoriu. Implicarea actorilor cheie în 

stabilirea corectă a nevoilor la nivel de teritoriu la momentul scrierii SDL și participarea la acțiunile 

de animare din teritoriu precum și transmiterea informațiilor primite către alte persoane interesate 

au dus la creșterea interesului pentru măsurile din SDL. 

 În procesul de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală au fost identificați factori de 

insucces externi, respectiv: interesul scăzut al potențialilor beneficiari pentru unele măsuri lansate în 

cursul anului 2017.  

Pentru creșterea gradului de interes asupra acestor măsuri a fost intensificată animarea în 

teritoriu în grupurile de potențiali beneficiari, astfel că la data evaluării existau persoane interesate 

de aceste măsuri, urmând să depună proiecte. Viziunea și misiunea factorilor implicați în 

implementarea Strategiei vor fi menținute și chiar îmbunătățite, pe toată perioada de implementare 

astfel încât evaluarea finală să nu conțină factori de insucces. 

 

7.2. Recomandări aferente fiecărei întrebări de evaluare și recomandări generale: 

Din analiza răspunsurilor la întrebările pentru evaluarea implementării SDL, rezultatul analiză 

relevă următoarele: 

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

nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare al teritoriului? 

Puțin relevantă Relevantă Foarte relevantă 

 X   

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

Puțin coerentă Coerentă Foarte coerentă 

  X  

3. 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? 

În mică măsură În măsură medie In mare măsură 

X   

4.In ce masura a sprijinit SDL dezvoltarea locala in zonele rurale? 

Redusă Medie Ridicată 

  X  
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5.In ce masura mecanismele de gestionare, monitorizare, evaluare si control a strategiei au 

functionat pentru implementarea SDL? 

Nu am remarcat o 

îmbunătățire 
Îmbunătățire medie Îmbunătățire mare 

  X 

6.In ce masura, pe parcursul implementarii SDL a fost mentinuta aplicarea metodei LEADER din 

perspectiva tuturor celor sapte principii 

Nu am remarcat o 

îmbunătățire 
Îmbunătățire medie Îmbunătățire mare 

  X 

Ce beneficii au fost obtinute datorita metodei LEADER? (dezvoltarea capitalului social local, 

rezultatele obtinute prin implementarea strategiei, imbunatatirea guvernantei locale) 

Nu am remarcat o 

îmbunătățire 
Îmbunătățire medie Îmbunătățire mare 

  X 

7.Care sunt factorii interni si externi care au influentat sau influenteaza (pozitiv sau negativ) 

implementarea strategiei si rezultatele obtinute? Ce masuri au fost adoptate pana la data 

evaluarii si cu ce efecte? Ce masuri sunt inca necesare? 

În mică măsură În măsură medie În mare măsură 

  X  

 

Tema: Logica intervenției Strategiei de Dezvoltare Locală 

Întrebare de evaluare: 

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

nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare al teritoriului?” 

Recomandare:  

- Să fie monitorizate nevoile la nivelul Teritoriului astfel încât să poată fi acoperite măcar unele 

dintre acelea identificate la momentul elaborării SDL până la finalul implementării SDL; 

- Pentru a ține cont de dinamica nevoilor, să se opereze revizuiri ale măsurilor numai în cazuri bine 

justificate. 

Întrebare de evaluare: 

”Cât de coerentă este logica intervenției care stă la baza strategiei de dezvoltare locală?” 
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Recomandare :  

-Să se urmărească permanent și să se mențină coerența logicii de intervenție la nivelul Teritoriului 

până la finalizarea implementării SDL. 

 

Tema: Eficacitatea și eficiența operațiunilor realizate și contribuția lor la obținerea rezultatelor și a 

impactului prevăzut de strategie 

Întrebare de evaluare:  

”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?” 

Recomandare: 

- Să se continue activitatea de animare la nivelul Teritoriului pentru a se reuși în termenul asumat 

implementarea în totalitate a SDL; 

- Să se intensifice activitatea de comunicare la momentul publicării apelurilor de proiecte cu 

potențialii beneficiari.  

 

Tema: Contribuția SDL la aria de intervenție 6B 

Întrebare de evaluare:  

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

Recomandare: 

- Corelarea alocării financiare pe domeniul 6B pentru acoperirea interesului manifestat de potențiali 

beneficiari ai măsurilor aferente acestui domeniu. 

 

Tema: Mecanismul de implementare a strategiei 

Întrebare de evaluare:  

”În ce măsură mecanismele de gestionare, monitorizare, evaluare și control a strategiei au 

funcționat pentru implementarea SDL?” 

Recomandare:  

- Menținerea mecanismului de gestionare, monitorizare, evaloare și control a SDL în procesul de 

implementare a acesteia cu accent pe activitățile permanente de monitorizare a proiectelor depuse 

la GAL și diseminarea rezultatelor în teritoriu. 
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Tema: Aplicarea metodei LEADER 

Intrebare de evaluare:  

”În ce măsură, pe parcursul implementării SDL a fost menținută aplicarea metodei LEADER din 

perspectiva tuturor celor șapte principii?” 

Recomandare:  

- Menținerea aplicării metodei LEADER în procesul de implementare a Strategiei de Dezvoltare 

Locală până la finalizare. 

 

Tema: Valoarea adăugată datorată metodei LEADER 

Întrebare de evaluare:  

”Ce beneficii au fost obținute datorită metodei LEADER (dezvoltarea capitalului social local, 

rezultatele obținute prin implementarea strategiei, îmbunătățirea guvernanței locale)?” 

Recomandare:  

- Menținerea gradului de percepție a capitalului social, a guvernanței locale, a calității vieții în 

teritoriul vizat de strategie prin implementarea SDL. 

 

Tema: Factorii de succes și de insucces 

Întrebare de evaluare:  

”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 masuri sunt inca necesare?” 

Recomandare: 

- Să se evite pe cât posibil înregistrarea unor factori de insucces printr-un management riguros; 

- Să se intensifice monitorizarea implementării SDL pentru că toate activitățile realizate să 

înregistreze succes.  

 

7.3. Prezentarea lecțiilor învățate, cu aplicabilitate în viitor 

Procesul de evaluare a fost afectat de următoarele limitări: 

• Lipsa unor date privind evoluţia indicatorilor în funcţie de plăţile realizate; 
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• Stadiul relativ incipient al implementării SDL, întrucât primele contracte au fost semnate începând 

cu luna iunie 2018. În acest context, numărul proiectelor finalizate, care reflectă investițiile realizate 

în cadrul SDL, este unul relativ scăzut. Acest fapt a determinat şi indisponibilitatea unor date privind 

indicatorii de rezultat ai anumitor măsuri. 

Lecția de bază, rezultată în urma procesului de evaluare al SDL este aceea că trebuie să 

crească numărul acţiunilor de informare cu privire la accesarea măsurilor, angajamentele şi 

obligaţiile aferente pentru îmbunătăţirea implementării acestora. 

Din cele 6 măsuri cuprinse în strategia de dezvoltare inițială, au fost lansate toate 6 în cursul 

anului 2017, reprezentând 100 % din fondul alocat pentru dezvoltare locală. 

Analizând nivelul procentual al proiectelor selectate la GAL în valoare totală de 1.685.244 

euro, până la data de 01.10.2018, se constată atingerea unui procent de 75,18 % din valoarea totală 

de 2.241.475 euro alocată implementării măsurilor din SDL, din care au fost contractate 5 proiecte, 

în valoare de 770.382 euro, reprezentând 34,36 % din suma destinată implementării Strategiei de 

Dezvoltare Locală. 

Pe parcursul finalizării proiectelor este esenţială colectarea datelor în vederea cuantificării 

indicatorilor de realizare şi de impact. 

Având în vedere faptul că în momentul evaluării nu sunt finalizate proiectele depuse, 

realizarea obiectivelor propuse prin SDL se poate aprecia numai prin angajamentele luate la nivelul 

fiecărui proiect. În acest context se poate spune, că după angajarea a 75,18 % din fondul de 

dezvoltare, indicatorii din SDL au fost atinși într-o măsură satisfăcătoare. 

Din punctul de vedere al dezvoltării economiei locale, cel mai important indicator este 

crearea locurilor de muncă. În Strategia de Dezvoltare Locală 2014-2020, Asociația ”GAL TECUCI” și- 

a propus să creeze 16 locuri noi de muncă. În proiectele depuse și aflate în faza de contractare/ 

implementare beneficiarii s-au angajat să creeze 13 de locuri noi de muncă. Realizarea indicatorului 

într-un procent atât de ridicat este foarte îmbucurătoare și binevenită. 

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

este în continuare relevantă față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare ale 

teritoriului. În perioada evaluării, Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației ”GAL TECUCI” a fost 

modificată de două ori, ambele apărute ca răspuns la schimbările de conjunctură intervenite, și nu 

au influențat semnificativ nevoile locale identificate la elaborarea Strategiei. 
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Cât despre coerența logicii intervenției care stă la baza Strategiei de Dezvoltare Locală, încă 

în faza de planificare ne-a fost clar, că fondul alocat implementării Strategiei de Dezvoltare Locală nu 

va fi suficient pentru rezolvarea tuturor problemelor depistate în cursul analizei teritoriului LEADER. 

Alocarea fianciară aferentă unei măsuri fiind foarte limitată, la aprecierea indicatorilor a fost stabilit 

un nivel mai scăzut, ca să existe o siguranță mai mare a realizării. Totodată nu a fost posibilă 

preconizarea rezultatelor, nu s-a putut aprecia la elaborarea Strategiei în ce proporție vor fi depuse 

proiecte pentru atingerea fiecărui obiectiv. Astfel, pentru fiecare măsură, a fost stabilit un set de 

indicatori cuantificabili și verificabili, din care se poate aprecia gradul de atingere a rezultatului 

obținut.  

Din răspunsurile obținute s-a evidențiat faptul, că prin proiectele LEADER au fost finanțate 

activități inovatoare, care la rândul lor au implicat alte idei care merită să fie puse în aplicare, astfel 

majoritatea solicitanților se gândesc la continuarea și perfecționarea activităților proprii. În ceea ce 

privește proiectele depuse de autoritățile publice locale, s-a evidențiat faptul că prin proiecte s-au 

realizat economii semnificative la bugetul local și a crescut performața 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.  

Pentru evaluarea beneficiilor obținute datorită metodei LEADER, s-au folosit răspunsurile 

primite din partea beneficiarilor la întrebările chestionarelor. Astfel s-a observat o creștere 

semnificativă a capitalului social, capitol la care beneficiarii publici au evidențiat în mod expres 

atitudinea proactivă venită atât din partea aparatuluiu propriu al primăriilor, cât și din partea 

populației. Guvernanța locală a prezentat o îmbunătățire medie, mai ales la implicarea sporită a 

comunității și factorilor interesați în luarea deciziilor, care prevestește o maturizare a populației, 

care este capabilă să observe și să prezinte problemele locale și să participe din ce în ce mai activ la 

consultațiile organizate de către autorități, să-și exprime părerea și uneori să accepte diferența de 

păreri. Tot la acest criteriu s-a evidențiat o creștere ridicată a capacității de a gestiona fondurile 

publice, nu neapărat pe seama implementării proiectului LEADER.  

Pe baza chestionarelor s-a evidențiat că pentru beneficiari, cel mai important factor intern 

care favorizează dezvoltarea locală este comunicarea, iar pentru autoritățile publice locale 
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implicarea personalului angajat. Totodată atitudinea de implicare venită din partea populației oferă 

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

soluționării lipsurilor existente la nivel local. Pentru factorii externi pozitivi a fost evidențiată 

atitudinea personalului CDRJ, OJFIR și CRFIR, menționând o schimbare semnificată în abordarea 

beneficiarilor, gestionarea tuturor cererilor legate de implementarea proiectelor, soluționarea 

problemelor apărute.  

O evaluare completă a tuturor temelor stabilite în prezentul Raport de evaluare va fi posibilă 

la momentul finalizării implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației ”GAL TECUCI”. 

Pentru implementarea recomandărilor prezentei evaluări, toate acțiunile stabilite în acest 

sens vor deveni parte integrantă din agenda uzuală de lucru a Compartimentului administrativ al 

Asociației ”GAL TECUCI” asigurând realizarea implementării definitive a SDL. 

Alocarea resurselor umane și capacității administrative pentru gestionarea strategiei par a fi 

suficiente pentru a asigura implementarea eficientă a acesteia.  

În ceea ce privește acțiunile LEADER, prin selectarea proiectelor la nivel local, GAL va urmări: 

- Consolidarea identității locale și a profilului local; 

- Îmbunătățirea calității vieții și a atractivității zonei locale; 

- Crearea și menținerea locurilor de muncă în teritoriu; 

- Creșterea valorii adăugate locale și a competitivității; 

- Abordare integrată. 

Diseminarea rezultatelor evaluarii se va realiza prin publicarea Raportului de evaluare pe 

site-ul GAL www.galtecuci.ro. 
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CHESTIONAR 

 

Tema: Contribuția SDL la aria de intervenție 6B. 

 

1. Prin proiectele depuse și/sau contractate prezentate în cadrul FOCUS-GRUPULUI considerați că 

serviciile și infrastructurile locale din Teritoriu vor fi îmbunătățite? 

 

În mică măsură În măsură medie În mare măsură 

   

 

2. Prin proiectele depuse și/sau contractate prezentate în cadrul FOCUS-GRUPULUI considerați că 

accesul la serviciile și la infrastructurile locale din teritoriu va crește? 

 

În mică măsură În măsură medie În mare măsură 

   

 

3. Prin proiectele depuse și/sau contractate prezentate în cadrul FOCUS-GRUPULUI considerați că 

Strategia de Dezvoltare Locală va determina crearea de oportunități de ocupare a forței de muncă 

în teritoriu? 

 

În mică măsură În măsură medie În mare măsură 

   

 

4. Opinii și sugestii ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

UAT:____________________________________________________________________________ 

Nume și prenume:__________________________________________________________________ 

Data:____________________________________________________________________________ 
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Asociația ”GAL TECUCI” 

CHESTIONAR 

 

Tema: Valoarea adăugată datorată metodei LEADER. 

 

1. Aplicarea metodei LEADER la nivelul teritoriului, prin implementarea SDL a Asociației ”GAL 

TECUCI”, a îmbunătățit capitalul social local în percepția dumneavoastră? 

 

Nu am remarcat o îmbunătățire Îmbunătățire medie Îmbunătățire mare 

   

 

2. Considerați că datorită aplicării metodei LEADER rezultatele implementării SDL-ului au generat 

îmbunătățirea calității vieții în teritoriul Asociației ”GAL TECUCI”? 

 

Nu am remarcat o îmbunătățire Îmbunătățire medie Îmbunătățire mare 

   

 

3. Considerați că prin aplicarea metodei LEADER guvernanța locală s-a îmbunătățit la nivel local? 

 

Nu am remarcat o îmbunătățire Îmbunătățire medie Îmbunătățire mare 

   

 

4. Opinii și sugestii ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

UAT:____________________________________________________________________________ 

Nume și prenume:__________________________________________________________________ 

Data:____________________________________________________________________________

        

mailto:galtecuci@yahoo.com
http://www.galtecuci.ro/
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Asociația ”GAL TECUCI” 

CHESTIONAR 

 

Tema: În ce măsură au fost atinse obiectivele SDL a Asociației ”GAL TECUCI” sau care este 

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

data evaluării, respectiv 01.10.2018. 

 

OBIECTIVE 

 

1. În ce măsură considerați că proiectele selectate de GAL până la data de 01.10.2018 favorizează 

competivitatea agriculturii? 

 

În mică măsură În măsură medie În mare măsură 

   

 

2. În ce măsură considerați că proiectele selectate de GAL până la data de 01.10.2018 favorizează 

asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice? 

 

În mică măsură În măsură medie În mare măsură 

   

 

3. În ce măsură considerați că proiectele selectate de GAL până la data de 01.10.2018 favorizează 

obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv 

crearea și menținerea de locuri de muncă? 

 

În mică măsură În măsură medie În mare măsură 

   

 

4. Opinii și sugestii ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

UAT:____________________________________________________________________________ 

Nume și prenume:__________________________________________________________________ 

Data:____________________________________________________________________________ 

mailto:galtecuci@yahoo.com
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Asociația ”GAL TECUCI” 

CHESTIONAR 

 

Tema: În ce măsură au fost atinse obiectivele SDL a Asociației ”GAL TECUCI” sau care este 

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

data evaluării, respectiv 01.10.2018. 

  

PRIORITĂȚI 

 

1. În ce măsură considerați că proiectele selectate de GAL până la data de 01.10.2018 încurajează 

transferul de cunoștințe și inovarea în agricultură, silvicultură și în zonele rurale? 

 

În mică măsură În măsură medie În mare măsură 

   

 

2. În ce măsură considerați că proiectele selectate de GAL până la data de 01.10.2018 favorizează 

creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate 

regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor? 

 

În mică măsură În măsură medie În mare măsură 

   

 

3. În ce măsură considerați că proiectele selectate de GAL până la data de 01.10.2018 favorizează 

promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv a procesării și a comercializării produselor 

agricole, a bunăstării animalelelor și a gestionării riscurilor? 

 

În mică măsură În măsură medie În mare măsură 

   

 

4. În ce măsură considerați că proiectele selectate de GAL până la data de 01.10.2018 favorizează 

promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii 

reduse de carbon și reziliență la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic? 

 

În mică măsură În măsură medie În mare măsură 

   

 

5. În ce măsură considerați că proiectele selectate de GAL până la data de 01.10.2018 favorizează 

promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale? 

 

În mică măsură În măsură medie În mare măsură 
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6. Opinii și sugestii ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

UAT:_____________________________________________________________________________ 

Nume și prenume:__________________________________________________________________ 

Data:_____________________________________________________________________________ 
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Asociația ”GAL TECUCI” 

CHESTIONAR 

 

Tema: În ce măsură au fost atinse obiectivele SDL a Asociației ”GAL TECUCI” sau care este 

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

data evaluării, respectiv 01.10.2018. 

  

MĂSURI 

 

1. Cum apreciați gradul de intervenție și acoperire a nevoilor din teritoriu prin măsurile propuse în 

SDL și ținând cont de proiectele depuse pe măsurile respective: 

 

1.1. M1/1B – Sprijinirea cooperării între actorii locali și a formelor asociative 

 

În mică măsură În măsură medie În mare măsură 

   

 

1.2. M2/2B – Încurajarea reînnoirii generațiilor de fermieri 

 

În mică măsură În măsură medie În mare măsură 

   

 

1.3. M3/6A – Dezvoltarea antreprenoriatului non-agricol local în sectorul de producție 

 

În mică măsură În măsură medie În mare măsură 

   

 

1.4. M4/6A – Dezvoltarea antreprenoriatului non-agricol local în sectorul de servicii și activități 

meșteșugărești 

 

În mică măsură În măsură medie În mare măsură 

   

 

1.5. M5/6B – Renovarea satelor 

 

În mică măsură În măsură medie În mare măsură 

   

 

1.6. M6/6B – Îmbunătățirea infrastructurii sociale 

 

În mică măsură În măsură medie În mare măsură 
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2. Având în vedere progresul înregistrat până la data evaluării (01.10.2018), cum apreciați 

probabilitatea atingerii obiectivelor specifice măsurilor: 

 

2.1. M1/1B – Sprijinirea cooperării între actorii locali și a formelor asociative 

 

Redusă Medie Ridicată 

   

 

2.2. M2/2B – Încurajarea reînnoirii generațiilor de fermieri 

 

Redusă Medie Ridicată 

   

 

2.3. M3/6A – Dezvoltarea antreprenoriatului non-agricol local în sectorul de producție 

 

Redusă Medie Ridicată 

   

 

2.4.      M4/6A – Dezvoltarea antreprenoriatului non-agricol local în sectorul de servicii și 

activități meșteșugărești 

 

Redusă Medie Ridicată 

   

 

2.5.      M5/6B – Renovarea satelor 

 

Redusă Medie Ridicată 

   

 

2.6.      M6/6B – Îmbunătățirea infrastructurii sociale 

 

Redusă Medie Ridicată 

   

 

3.     Opinii și sugestii _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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Nume și prenume:__________________________________________________________________ 
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