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ACRONIME 

 

AM PNDR 
Autoritate de Management pentru Programul Național de Dezvoltare 
Rurală 

CCE Comitetul de Coordonare a Evaluării 

DCE Dezvoltarea capacității de evaluare 

DLRC Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității 

FEADR Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 

FESI Fonduri Europene Structurale și de Investiții 

GAL Grup de Acțiune Locală 

MADR Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

PNDR Programul Național de Dezvoltare Rurală 

RNDR Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală 

SDL Strategie de Dezvoltare Locală 

UE Uniunea Europeană 
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1. PREFATA 

 

1.1 Insemnatatea raportului 

 

Prezentul raport privind evaluarea implementării strategiei de dezvoltare locală a GAL PLAIURILE 

OLTULUI a fost elaborat în cadrul Componentei 1 – Analiza sistemului de evaluare și monitorizare aferent 
PNDR 2014-2020 a proiectului „Dezvoltarea capacității de evaluare și monitorizare a personalului 
instituțiilor implicate în implementarea PNDR 2014-2020”, proiect gestionat de către Autoritatea de 
Management a Programului Național de Dezvoltare Rurală din cadrul Ministerului Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale. 
 

Actiunea de evaluare intermediara, din care face parte prezentul raport, contribuie la indeplinirea 

obiectivelor specifice ale programului LEADER: 

 Consolidarea sistemului de evaluare și monitorizare dezvoltat în cadrul instituțiilor responsabile de 
implementarea PNDR, la nivelul GAL PLAIURILE OLTULUI; 

 Creșterea gradului de conștientizare a membrilor Comitetului de Monitorizare PNDR, a membrilor 

Comitetului de Coordonare a Evaluării (CCE), a grupurilor de acțiune locală (GAL) in general si a GAL 

PLAIURILE OLTULUI in special, a beneficiarilor programului și a furnizorilor de date privind utilitatea 
evaluărilor în procesul de implementare a PNDR la nivel national si, in special, la nivelul judetului Olt. 

 

1.2 Contextul si perioada evaluarii 

 

Pentru a fi utilă, evaluarea a fost perceputa, la nivelul GAL PLAIURILE OLTULUI, ca o componentă 
importantă a etapei de implementare a strategiei de dezvoltare locală in cadrul programului LEADER. 

Astfel, s-a considerat oportun să se stabilească, încă de la început, abordarea evaluării strategiei de 

dezvoltare locală si principalele activităţi de evaluare. În acest scop, in perioada  25 octombrie 2018– 15 

noiembrie 2018  s-a desfasurat activitatea de planificare a evaluării, care: 

 A stabilit perioada desfasurarii actiunilor aferente evaluarii: 1 octombrie 2018 – 31 ianuarie 2019. 

 A identificat temele care se intenţionează a fi evaluate, clarificând totodată obiectivele şi scopul 
evaluării; 

 A definit modul general de lucru, responsabilitățile privind procesul de evaluare, calendarul de lucru 
şi modalităţile de lucru a evaluatorului extern ale carui servicii au fost achizitionate inca din anul 

2017, conform Ofertei de servicii nr. 12/09.03.2017, anexa la contractul nr. 3/14.03.2017.  

 A furnizat tuturor persoanelor implicate în pregătirea sau aprobarea Planului de Evaluare (membrii 

comitetului de coordonare a evaluării, responsabili cu evaluarea din cadrul GAL) o perspectivă de 
ansamblu privind evaluarea care se va desfășura, in conformitate cu Hotararea Consiliului Director 

de numire a Comitetului de Coordonare a Evaluarii nr. 13/25.10.2018. 
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Etapele procesului de evaluare, conform Metodolgiei de Evaluare a GAL PLAIURILE OLTULUI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Progresul implementării SDL la 01.10.2018 

 

In vederea obtinerii unui feed-back relevant pentru analiză, a fost luata in considerare perioada cuprinsa 

intre semnarea contractului de finantare C19401082011643011983/09.12.2016 si 30.09.2018, prezentul 

raport oferind o imagine coerenta si completa la 01.10.2018. 

 

 

1. Selectarea Evaluatorului 

Etapa a fost realizata in anul 2017, conform contractului de servicii nr. 3/14.03.2017 incheiat intre 

Asociatia GAL Plaiurile Oltului si furnizorul GUSTUS SRL. 

Evaluarea se va realiza de catre evaluatorul extern in colaborare cu echipa tehnica a GAL care va furniza 

toate informatiile obtinute in activitatea de monitorizare a SDL. 

2. Elaborarea Planului de Evaluare și constituirea unui Comitet de Coordonare a Evaluării 
Planul de Evaluare s-a aprobat de către Comitetul de Coordonare a Evaluării, format conform Hotararii 

Consiliului Director nr. 13/25.10.2018. 

3. Elaborarea design-ului evaluării 
Pregătirea metodologiei detaliate de evaluare (alegerea metodelor și tehnicilor de evaluare și 
elaborarea instrumentelor). 

4. Derularea activităţii de evaluare  
Punerea în practică a metodelor și tehnicilor de evaluare alese, analiza și interpretarea datelor. 

5. Redactarea raportului de evaluare 

Definitivarea constatărilor, a concluziilor și a recomandărilor. Redactarea raportului de evaluare. 

Raportul se aprobă de către Comitetul de Coordonare a Evaluării. 

6. Diseminarea rezultatelor evaluării 
Transmiterea raportului de evaluare factorilor interesați și publicarea acestuia pe site-ul GAL PLAIURILE 

OLTULUI - www.galplaiurileoltului.org.ro 
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1.4 Echipa de evaluatori 

 

In conformitate cu Oferta de servicii nr. 12/09.03.2017, anexa la contractul nr. 3/14.03.2017, furnizorul 

GUSTUS SRL a ofertat servicii specifice, personalizate activitatii GAL PLAIURILE OLTULUI: 

Componenta Tipologia serviciilor de consultanta 
Nr 

ore 

1 Servicii de consultanta la organizarea apelurilor de selectie 480 

2 Servicii de consultanta tehnica la managementul activitatii de functionare a GAL 455 

3 Servicii de consultanta la monitorizarea si evaluarea implementarii SDL 440 

Total    1375 

 

3. Servicii de consultanta la monitorizarea si evaluarea implementarii SDL: centralizarea si verificarea 

datelor primite de la echipa tehnica pentru evaluarea rezultatelor intermediare de implementare a 

SDL cu scopul cresterii gradului de absorbtie, minimizarii riscului de dezangajare a fondurilor alocate 

GAL si colectarii de date utile la nivelul programului LEADER prin mecanismele prevazute de SDL: 

gestionare, monitorizare, evaluare si control. 

 Resurse umane alocate din partea GAL: colaborare cu Managerul de Proiect / Expertul Tehnic / 

Animatorul / Responsabilul financiar care vor pune la dispozitia expertului extern toate 

documentele de care asociatia dispune cu privire la indeplinirea indicatorilor vizati de SDL, gradul 

de contractare si platile realizate de catre beneficiari / masura, concluzii si rapoarte rezultate din 

vizitele in teren realizate de personalul angajat.  

 Angajament asumat de parti: transmiterea la timp, in mod corect si complet a informatiilor 

necesare evaluarii implementarii SDL, pe baza datelor din teritoriu, cu scopul informarii 

structurilor centrale ale MADR si adoptarii de decizii utile la momentul oportun pentru 

minimizarea riscului de dezangajare a fondurilor alocate. 

 Consultantul are obligatia verificarii, evaluarii si centralizarii informatiilor oferite de personalul 

angajat, care va prezenta AM PNDR / AFIR rapoartele obligatorii solicitate pentru componenta de 

monitorizare in termenele prevazute de procedurile in vigoare. 

 Expertul extern are obligatia de a semnala eventuale derapaje si riscuri de dezangajare a 

bugetului, iar personalul tehnic de a comunica organelor de decizie situatia existenta in baza 

rezultatelor evaluarii si monitorizarii cu scopul de a adopta decizii adecvate. 

Activitatea de monitorizare a fost coordonata de dna Maria Ciobanu, expert cu o bogata activitate in 

cadrul axei Leader si grupurilor de actiune locala pentru care a prezentat la achizitionarea serviciilor de 

consultanta 10 contracte similare, pe toate cele 3 componente ofertate (organizare apeluri de selectie, 

managementul functionarii, monitorizarea si evaluarea implementarii SDL). 
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4. REZUMAT 

 

In primii doi ani de implementare a SDL (09.12.2016-01.10.2018), GAL PLAIURILE OLTULUI a avut o 

evolutie excelenta raportata la obiectivele angajate prin Contractul de finantare nr. 

C19401082011643011983: 

 Au fost deschise 2 apeluri de selectie in baza carora au fost depuse  18 proiecte de catre 

beneficiarii publici si 16 proiecte de catre sectorul privat. 

 Calitatea actiunilor de animare si facilitare comunitara, precum si de evaluare tehnico - 

financiara a fost foarte ridicata, in sensul ca 94,12% proiecte din cele depuse au fost declarate 

conforme si eligibile, iar dintre proiectele evaluate si selectate ce au fost transmise catre AFIR, un 

proiect a fost retras de catre solicitant, toate celelalte fiind acceptate  spre finantare. 

 Gradul de contractare a fondurilor disponibile a fost de 75,14% la 01.10.2018, iar gradul de 

absorbtie de 13,75% la aceeasi data. De remarcat ca 7,41% dintre proiectele selectate se afla in 

curs de evaluare la nivelul AFIR, deci cel mai probabil in etapa de precontractare. 

 Prin proiectele selectate, GAL PLAIURILE OLTULUI raporteaza 18 locuri de munca asumate de 

beneficiari dintr-un total de 14 locuri de munca angajate drept indicator al SDL.  

 Din perspectiva temelor orizontale, se remarca pentru MEDIU si CLIMA, dar si pentru INOVARE 

actiuni deosebite precum: 

- Dezvoltarea infrastructurii locale prin modernizarea retelei publice de iluminat prin inlocuirea corpurilor 

existente cu corpuri de iluminat de 50 si 80 W tip LED 

- Realizarea unei dezvoltari durabile prin implicarea populatiei (prin SVSU) in sustinerea respectului fata de 

comunitate si de natura; 

- Cresterea calitatii prestarii serviciului de iluminat public prin modernizarea tuturor puncetelor luminoase 

existente cu aparate de iluminat performante si consum energetic scazut; 

- Respectarea riguroasa a parametrilor luminotehnici stipulati de normele privind serviciul de iluminat public 

stabilite de C.I.E., la care Romania este afiliata, respectiv de C.N.R.I.; 

- Asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunitatii locale la serviciul de iluminat 

public. 

- Crearea unui mediu luminos conform normativelor si standardelor in vigoare si atractiv pentru locuitori si 

implicit cresterea gradului de atractivitate a zonei. 

- Achizitionarea unei mori cu ciocanele, cu ajutorul careia se va procesa productia obtinuta. 

- Modernizarea parcului de masini agricole prin achizitionarea de utilaje performante. 

- Introducerea si dezvoltarea de tehnologii noi si procedee noi, ajustarea profilului, nivelului si calitatii 

productiei la cerintele pietei 

- Cresterea competitivitatii prin dotarea minifabricutei cu linia de fabricatie peleti, avand tehnologie 

inovativa in zona. 

- Achizitia de utilaje de pregatire a terenului performante, cu un consum redus de combustibil si operatiuni 

performante. 
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 In vederea respectarii angajamentelor asumante, au fost selectate de catre GAL doua proiecte 

privind infrastructura sociala si minoritatea roma, punand accent pe evitarea discriminarii si 

asigurarii principiului egalitatii de sanse. 

 Alocarea umana, logistica si financiara se situeaza la parametrii optimi, GAL PLAIURILE OLTULUI 

mentinand o echipa de 4 angajati cu functii si atributii distincte, care preintampina conflictele de 

interese si situatiile de incompatibilitate. Cheltuielile de functionare au fost decontate in 

cuantum de 469.986,45 lei, reprezentand 35,32 % din primul contract subsecvent aferent 

perioadei 2016 – 2019. 

 Nu au fost operate modificari ale SDL in perioada raportata, dovedindu-se ca analiza diagnostic 

realizata la intocmirea SDL a fost una reala, implementabila conform angajamentelor asumate. 

Cu privire la abordarea LEADER si la plusvaloarea programului, se remarca o incredere crescuta si cu 

trend pozitiv de crestere pana la finalul programarii 2014-2020, drept consecinta unei abordari de jos in 

sus si a unei consolidari a relatiilor intre liderii locali din sectoarele public – privat – societate civila. 

 

Valoarea adăugată a măsurii LEADER la nivelul teritoriului analizat se traduce in perioada de raportare 
fata de programarea anterioara, 2007-2013, prin imbunatatirea urmatoarelor componente:  

o un capital social îmbunătățit la nivel local; 
o o guvernanță îmbunătățită la nivel local; 
o rezultate îmbunătățite ca urmare a implementării strategiei.  

 

5. CONTEXT 

 

5.1 Informatii despre GAL 

 

Asociatia GAL PLAIURILE OLTULUI este o asociatie non guvernamentala constituita juridic in baza 

OG 26/2000, iar scopul acesteia il constituie „dezvoltarea durabila a comunitatilor locale din judetul Olt, 
respectiv localitatile Osica de Jos, Falcoiu, Dobrun, Sopirlita, Pirscoveni, Brancoveni, Piatra Olt, Birza, 

Voineasa, Dobrosloveni, Farcasele, Stoenesti, Babiciu, Scarisoara, Cezieni, Deveselu, Vladila, Draghiceni, 

Studina si o comunitate locala din judetul Dolj, respectiv comuna Teslui tinand cont de abordarea 

Programului LEADER al Uniunii Europene prin implementarea strategiei de dezvoltare locala in perioada 

2014 -2020 conform PNDR masura 19 - DEZVOLAREA LOCALA LEADER cu toate submasurile ei, fara a se 

limita insa la aceasta”.  
Parteneriatul este alcatuit din 20 de unitati administrativ teritoriale, cu o suprafata de 834,32 km

2 

si o populatie de 55.332 locuitori, cu densitatea de 66,32 loc/km
2
. In teritoriul GAL PLAIURILE OLTULUI 

indicele de dezvoltare umana locala are valori cuprinse intre 40 si 62. Din totalul de 20 de localitati, doar 

3 au o valoare a IDUL mai mare decat valoarea etalon de 55, restul comunelor (Cezieni, Dobrun, 

Voineasa, Brancoveni, Teslui, Parscoveni, Sopirlita, Osica de Jos, Stoenesti, Draghiceni, Falcoiu, 

Dobrosloveni, Scarisoara, Vladila, Babiciu, Farcasele, Studina) au valori ale IDUL sub limita etalon de 55, 

ceea ce inseamna ca 85% din localitatile teritoriului sunt catalogate ca fiind zone sarace. 
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implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale . 

PNDR este finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. 

 

Proiect finantat in cadrul Sub-masurii 19.4 – 

PNDR | C19401082011643011983/09.12.2016 

Obiectivele specifice pentru dezvoltarea comunitatilor locale din teritoriul GAL PLAIURILE 

OLTULUI vor urmari: 

 Diversificarea economiei rurale prin activitati non-agricole, dezvoltarea economica durabila a zonelor 

rurale si eradicarea saraciei; 

 Dezvoltarea serviciilor pentru populatie si alte activitati economice; 

 Restructurarea exploatatiilor de dimensiuni mici si medii si transformarea acestora in exploatatii 

comerciale; 

 Crearea de locuri de munca; 

 Diminuarea migrarii fortei de munca spre mediul urban; 

 Imbunatatirea conditiilor de viata ale locuitorilor prin amenajarea spatiilor publice locale; 

 Promovarea investitiilor in scopul conservarii specificului local si a mostenirii culturale; 

 Imbunatatirea calitatii vietii persoanelor varstnice si prevenirea institutionalizarii acestora; 

 Integrarea persoanelor cu risc de excluziune sociala din categoriile marginalizate; 

 Imbunatatirea calitatii vietii si reducerea excluziunii sociale prin combaterea segregarii; 

 Cresterea gradului de incluziune a copiilor din categoriile marginalizate, in special a celor din 

minoritatea roma prin facilitarea accesului la serviciile culturale si de agrement. 

Parteneriatul constituit in cadrul Asociatiei GAL PLAIURILE OLTULUI (Anexa 3 la SDL),  are un numar de 88 

de membri, respectiv: 20 de autoritati publice locale, 13 ONG-uri si 55 de enitati private. Gradul de 

reprezentativitate al fiecarui sector este de 22,73% pentru sectorul public, 77,27% pentru sectorul privat 

si societate civila, iar ponderea entitatilor din mediul urban in totalul partenerilor este de 4,54%. 

 

5.2 Contextul SDL 

 

5.2.1 Perioada elaborarii 

 

Strategia de dezvoltare locala a fost intocmita in anul 2016 cu sprijinul proiectului „Animarea si 
elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala a teritoriului Asociatiei GAL PLAIURILE OLTULUI”, finantat prin 
sub-masura 19.1 – Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locala, iar contractul de 

finantare nr. C19401082011643011983 a fost semnat in 09.12.2016. 

 

 

5.2.2 Obiective principale 

Strategia de dezvoltare locala elaborata pentru acest teritoriu reprezinta o oportunitate reala 

pentru abordarea punctelor slabe identificate in cadrul analizei SWOT, pe baza consolidarii punctelor 

tari, tinand cont si de oportunitatile oferite de mediul extern.  

 

Nevoile specifice, identificate in cadrul analizei diagnostic prin procesul de consultare al liderilor si 

actorilor locali, vor fi abordate prin elaborarea unor masuri care corespund urmatoarelor trei domenii de 

interventie: 

 

http://www.galplaiurileoltului.org.ro/


ASOCIATIA GAL PLAIURILE OLTULUI 

         Jud Olt, comuna Dobrun, str. Principala, nr. 117, cam 6 

Registrul Special 3/05.05.2015 | CIF: 34458720 

gal.plaiurileoltului@yahoo.com | +40 786 985 000 

www.galplaiurileoltului.org.ro 

 

11 
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Proiect finantat in cadrul Sub-masurii 19.4 – 

PNDR | C19401082011643011983/09.12.2016 

 2A) Imbunatatirea performantei economice a tuturor exploatatiilor agricole si facilitarea restructurarii 

si modernizarii exploatatiilor, in special in vederea cresterii participarii pe piata si a orientarii spre 

piata, precum si a diversificarii activitatilor agricole; 

 6A) Facilitarea diversificarii, a infiintarii si a dezvoltarii de intreprinderi mici, precum si crearea de 

locuri de munca; 

 6B) Incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale. 

 

SDL va aborda in mod strategic prioritatile: 

 P2 - Cresterea viabilitatii exploatatiilor si a competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura in toate 

regiunile si promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionarii durabile a padurilor;  

 P6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale. 

care sunt corelate cu obiectivele de dezvoltare rurala definite la nivel european si aplicabile 

teritoriului GAL, respectiv: 

 Favorizarea competitivitatii agriculturii; 

 Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea 

si mentinerea de locuri de munca. 

 

GAL PLAIURILE OLTULUI si-a propus sa contribuie la indeplinirea obiectivelor transversale stabilite 

de Uniunea Europeana in domeniul dezvoltarii rurale, respectiv inovarea, protectia mediului si atenuarea 

schimbarilor climatice si adaptarea la acestea prin elaborarea de masuri care sa includa investitii ce 

prevad actiuni inovative prin introducerea de tehnologii si echipamente cu caracter nou care vor 

conduce la cresterea competitivitatii atat in sectorul agricol, cat si in cel non-agricol, care vor fi 

„prietenoase cu mediul” avand in vedere, in special, utilizarea surselor de energie regenerabila. 

 

 Caracterul integrat si inovator al strategiei deriva din nevoile identificate, concretizate in masuri 

ce directioneaza sprijinul catre sectoarele stabilite ca fiind prioritare pentru dezvoltarea durabila a 

teritoriului GAL. 

 

5.2.3 Perioada analizata 

 

Prezentul raport de evaluare vizeaza perioada cuprinsa de la semnarea Contractului de finantare nr. 

C19401082011643011983 din 09.12.2016 pana la 01.10.2018. 
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5.2.4 Buget total 

 

 
 

Bugetul prezentat este cel aprobat la elaborarea SDL si nu a suferit modificari in perioada de raportare. 

 

5.2.5 Indicatori si teme orizontale 

Obiectivul de 

dezvoltare  

Prioritati de 

dezvoltare rurala 
Domenii de interventie Masuri 

Indicator

i de 

rezultat 

Obiectivul de 

dezvoltare rurala 

1 

i) Favorizarea 

competitivitatii 

agriculturii 

 

Contribuie la 

obiectivele 

transversale: 

mediu si clima, 

inovare 

P2: Cresterea 

viabilitatii 

exploatatiilor si a 

competitivitatii 

tuturor tipurilor 

de agricultura in 

toate regiunile si 

promovarea 

tehnologiilor 

agricole 

inovatoare si a 

gestiunii durabile 

a padurilor 

2A) Imbunatatirea 

performantei economice a 

tuturor exploatatiilor 

agricole si facilitarea 

restructurarii si 

modernizarii exploatatiilor, 

in special in vederea 

sporirii participarii pe piata 

si a orientarii spre piata, 

precum si a diversificarii 

activitatilor agricole 

M 01/2A - Facilitarea 

dezvoltarii exploatatiilor 

agricole avand ca scop 

transformarea acestora in 

exploatatii comerciale 

Numar 

de 

exploatat

ii agricole 

/ 

beneficia

ri 

sprijiniti 

 

PRIORITATE MĂSURA
INTENSITATEA 

SPRIJINULUI

CONTRIBUȚIA 
PUBLICĂ 

NERAMBURSABIL

Ă /MĂSURĂ 
(FEADR + BUGET 

NAȚIONAL)

CONTRIBUȚIA 
PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ 
/PRIORITATE 

(FEADR + BUGET 

NAȚIONAL)

VALOARE 

PROCENTUALĂ 
(%)

2

M 01/2A - Facilitarea dezvoltarii

exploatatiilor agricole avand ca scop

transformarea acestora in exploatatii

comerciale

30% - 90% 588.257 588.257 22,63%

M 02/6A Incurajarea infiintarii de activitati

non agricole in scopul trecerii la o economie

rurala diversificata

100% 200.000

M 03/6A Incurajarea diversificarii catre

activitati non-agricole in cadrul exploatatiilor
70 si 90% 231.830

M 04/6B - Dezvoltarea zonelor rurale pentru

a valorifica potentialul de crestere al

teritoriului GAL Plaiurile Oltului

80 si 100% 900.000

M 05/6B - Investitii in crearea si

modernizarea infrastructurii sociale
80 si 100% 100.000

M 06/6B - Pastrarea specificului local prin

integrarea in comunitate a minoritatii rome

si a grupurilor defavorizate

80 si 100% 60.000

19,98%

TOTAL GENERAL (COMPONENTA A+ COMPONENTA B)

TOTAL GENERAL 

(COMPONENTA 

A+ 

COMPONENTA 

B)

6 1.491.830 57,39%

Cheltuieli de funcționare și animare4 519.364

2.599.451
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Obiectivul de 

dezvoltare  

Prioritati de 

dezvoltare rurala 
Domenii de interventie Masuri 

Indicator

i de 

rezultat 

Obiectivul de 

dezvoltare rurala 

2 

iii) Obtinerea 

unei dezvoltari 

teritoriale 

echilibrate a 

economiilor si 

comunitatiilor 

rurale, inclusiv 

crearea si 

mentinerea de 

locuri de munca 

 

Contribuie la  

obiectivele 

transversale:  

mediu si clima, 

inovare 

P6: Promovarea 

incluziunii sociale, 

a reducerii 

saraciei si a 

dezvoltarii 

economice in 

zonele rurale 

6A) Facilitarea diversificarii, 

a infiintarii si a dezvoltarii 

de intreprinderi mici, 

precum si crearea de locuri 

de munca 

M 02/6A - Incurajarea 

infiintarii de activitati non 

agricole in scopul trecerii la o 

economie rurala diversificata 
Locuri de 

munca 

create  
M 03/6A - Incurajarea 

diversificarii catre activitati 

non-agricole in cadrul 

exploatatiilor 

6B) Incurajarea dezvoltarii 

locale in zonele rurale 

M 04/6B - Dezvoltarea zonelor 

rurale pentru a valorifica 

potentialul de crestere al 

teritoriului GAL PLAIURILE 

OLTULUI 

Populatia 

neta care 

beneficia

za de 

servicii/i

nfrastruc

turi 

imbunata

tite 

M 05/6B - Investitii in crearea 

si modernizarea infrastructurii 

sociale 

M 06/6B - Pastrarea 

specificului local prin 

integrarea in comunitate a 

minoritatii rome si a grupurilor 

defavorizate 

Sursa: Baza de date GAL PLAIURILE OLTULUI, oct. 2018 
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Sursa: Baza de date GAL PLAIURILE OLTULUI, oct. 2018 

 

 

5.3 Alte informatii relevante pentru contextul local 

 

Asociatia GAL PLAIURILE OLTULUI are experienta in abordarea CLLD din perioada de programare 2007 – 

2013 prin cele doua grupuri LEADER care alcatuiesc teritoriul de azi (GAL PLAIURILE OLTETULUI, GAL 

ROMULA MALVA, membre in cadrul parteneriatului).  

 

 

 

 

 

Do

me

niul 

de 

inte

rve

ntie 

Masura Indicatori de 

rezultat 

Tinta 

2020 

Indicatori de 

rezultat 

specifici 

Tinta 

2020 

Indicatori 

de 

realizare 

Tinta 

2020 pe 

masuri 

(euro)* 

Tinta 

2020 pe 

DI 

(euro)* 

2A) 

M 01/2A - Facilitarea dezvoltarii 

exploatatiilor agricole avand ca 

scop transformarea acestora in 

exploatatii comerciale 

Numar de 

exploatatii 

agricole / 

beneficiari 

sprijiniti 

5 

Locuri de 

munca 

create** 

7  

Cheltuieli 

publice 

totale 

 

588.257 

 

588.257 

6A) 

M 02/6A – Incurajarea infiintarii de 

activitati non agricole in scopul 

trecerii la o economie rurala 

diversificata 

Locuri de 

munca 

create** 

3 

- - 

Cheltuieli 

publice 

totale 

 

200.000 
 

432.016 
M 03/6A - Incurajarea diversificarii 

catre activitati non-agricole in 

cadrul exploatatiilor 

Locuri de 

munca 

create** 

4 
 

232.016 

6B) 

M 04/6B - Dezvoltarea zonelor 

rurale pentru a valorifica 

potentialul de crestere al 

teritoriului GAL PLAIURILE OLTULUI 

Populatia 

neta care 

beneficiaza 

de 

servicii/infra

structuri 

imbunatatite 

35.00

0 

locuio

ri 

- - 

Cheltuieli 

publice 

totale 

 

900.00 

 

1.059.814 

M 05/6B - Investitii in crearea si 

modernizarea infrastructurii sociale 
100.000 

M 06/6B - Pastrarea specificului 

local prin integrarea in comunitate 

a minoritatii rome si a grupurilor 

defavorizate 

 

59.814 
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Proiect finantat in cadrul Sub-masurii 19.4 – 
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6 SCOPUL SI OBIECTIVELE EVALUARII 

De ce evaluăm? Pentru a explica ce? 

 

 Cum şi în ce măsură au fost obţinute 
rezultatele planificate 

 Cum şi în ce măsură abordarea LEADER/DLRC 

este eficientă comparativ cu alte instrumente 

 Cum au fost utilizate resursele 

 Care este percepţia beneficiarilor 

 Ce funcţionează bine şi ce nu 

 

  

  Cui ? 

• Autoritatea de Management 

• Principalii actori locali 

• Partenerii din cadrul GAL 

• Consiliul director  

• Echipa GAL 

 

 

 

6.1 Scop 

 

Prezentul raport de evaluare s-a intocmit conform prevederilor din SDL, anexa la Contractul de finantare 

nr. C19401082011643011983/09.12.2016, fiind parte a activitatii de monitorizare – mecanismul de 

evaluare pentru implementarea strategiei: 

Sursa: Baza de date GAL PLAIURILE OLTULUI, oct. 2018 

 

Perioada 

Activitate 

20

16 

201

7 

201

8 

201

9 

202

0 

202

1 

202

2 

202

3 

S

1 

S

2 

S

1 

S

2 

S

1 

S

2 

S

1 

S

2 

S

1 

S

2 

S

1 

S

2 

S

1 

S

2 

Comunicare, promovare si informare  

Instruire 

Participari la actiunile RNDR, REDR, etc. 

Elaborare si lansare apeluri de selectie pentru 

proiecte 
 

Sprijinire potentiali beneficiari in vederea 

depunerii de proiecte 
 

Organizarea procesului de evaluare si selectie a 

proiectelor 
 

Monitorizare proiecte contractate  

Verificare conformitate cereri de plata pentru 

proiecte selectate 
 

Monitorizare si evaluare implementare SDL  
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Mecanismul de evaluare 

 

Activitatea de evaluare este strans corelata cu procesul de monitorizare, intrucat datele obtinute din 

acest proces reprezinta una din sursele de informatii folosite in evaluare. Asociatia GAL PLAIURILE 

OLTULUI va elabora un Plan de Evaluare in care este detaliat mecanismul de evaluare al strategiei de 

dezvoltare locala. Scopul Planului de Evaluare este de a: 

 stabili rolurile si responsabilitatile celor implicati in activitatea de evaluare, in vederea facilitarii unui 

dialog cat mai constructiv intre acestia; 

 demara activitatile de evaluare a implementarii SDL inca din faza incipienta; 

 asigura ca datele solicitate pentru evaluare vor fi disponibile la momentul oportun in formatul 

adecvat; 

 realiza o interconectare intre activitatile de monitorizare, evaluare si raportare, care sa asigure un 

nivel ridicat al calitatii rezultatelor activitatilor de evaluare; 

 pune bazele unei strategii de comunicare a rezultatelor evaluarilor catre factorii de decizie si catre 

publicul interesat; 

 furniza informatiile necesare pentru a arata progresul intermediar inregistrat in indeplinirea 

obiectivelor; 

 asigura pregatirea evaluarii ex-post. 

 

Mecanismul de evaluare are la baza o analiza independenta a procesului de implementare a 

strategiei in functie de rezultatele, impactul si obiectivele stabilite a fi realizabile la momentul elaborarii 

SDL. Evaluarea interna este realizata de catre responsabilul de evaluare din cadrul GAL si organele 

statutare de conducere ale acestuia, iar evaluarea externa independenta se realizeaza de catre 

evaluatorul extern contractat pe baza unei metodologii agreate de catre GAL.  

Activitatile de evaluare se impart in patru categorii, respectiv: 

1. Activitati privind pregatirea evaluarilor; 

2. Activitati privind evaluarea propriu-zisa - pregatirea si implementarea unor metodologii de evaluare 

adecvate, inclusiv a unor bune practici colectate, consolidate si diseminate; 

3. Activitati legate de diseminarea informatiilor; 

4. Activitatile de raportare si actiunile intreprinse in urma activitatii de evaluare. 
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In plus, evaluarea implementarii SDL este o sarcina obligatorie conform legislatiei comunitare: 

Tabel 1 - Responsabilități ale GAL privind monitorizarea și evaluarea strategiei de dezvoltare locală 

Regulamentul UE nr. 

1303/2013 

Sarcinile grupurilor de acțiune locală sunt următoarele: 
[……………………] 
(g) 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: 
[……………………] 
(f) 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) 

 

6.2 Obiective 

 

Elaborare prezentului raport de evaluarea are două obiective: 
 pentru a raporta și demonstra la diferite nivele, prin colectarea de informații și dovezi solide, modul 

în care s-a acţionat, cum au fost utilizate resursele şi ce rezultate și efecte au fost obţinute prin 
implementarea SDL angajata de GAL PLAIURILE OLTULUI prin Contractul de finantare nr. 

C19401082011643011983; 

 

 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.  
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Analiza nevoilor de informare a diverșilor factori interesați la nivelul GAL PLAIURILE OLTULUI 

CATEGORIA DE FACTORI 

INTERESAȚI 
INFORMAȚII FURNIZATE DE CĂTRE EVALUARE 

Entități implicate în 
implementarea și evaluarea 
PNDR: Autoritatea de 

Management, RNDR, 

evaluatorul la nivel PNDR.  

 Contribuția strategiei la domeniul de intervenție 6B; 

 Informații privind rezultatele și efectele obținute prin implementarea 
strategiei; 

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

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

Entități instituționale 
responsabile de elaborarea și 
implementarea de politici de 

dezvoltare teritorială 

 Rolul GAL PLAIURILE OLTULUI la nivel teritorial in judetul Olt si 

Regiunea Sud Vest Oltenia, modul și măsura în care strategia de 
dezvoltare locală contribuie la dezvoltarea teritorială. 

Beneficiari ai strategiei, alți 
factori interesați publici și 
privați la nivel local 

 Analiza modului de utilizare a resurselor, justificarea distribuției 
acestora la nivel teritorial și sectorial; 

 Analiza contribuției GAL PLAIURILE OLTULUI și a strategiei la 
dezvoltarea teritoriului. 

Partenerii din cadrul GAL, 

Consiliul Director GAL 

 

 Analiza primelor reacții din teritoriu la implementarea strategiei, 

pentru o eventuală reorientare a resurselor acesteia; 

 Analiza percepției privind GAL PLAIURILE OLTULUI și activitatea sa, la 
nivelul diverșilor factori interesați de la nivel local; 

 Lecții privind strategia de dezvoltare locală viitoare. 

Echipa tehnică a GAL  Îmbunătățirea managementului implementării strategiei, prin 
analiza activității administrative și de animare a GAL PLAIURILE 

OLTULUI pentru a înțelege cum funcționează acestea și de ce. 

Sursa: Baza de date GAL PLAIURILE OLTULUI, oct. 2018 

 

 

7 METODOLOGIA DE EVALUARE 

 

 

7.1 Metode si tehnici de evaluare utilizate 

 

METODE, TEHNICI, INSTRUMENTE 

 

Metoda – etimologie: methodos (gr.) = cale, mijloc, modalitate; are ca obiectiv formularea de concluzii 

mai generale referitoare la ceea ce nu este direct observabil, pornind de la datele colectate.  
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Exemple de metode de evaluare utilizate in procesul de evaluare a implementarii SDL pentru GAL 

PLAIURILE OLTULUI: studiul documentelor, observația, ancheta.  
 

Tehnica – etimologie: tecknikos (gr.) = modalitate de a lucra, dobândită prin învățare, ansamblu de 
procedee fondate pe cunoașterea științifică pentru atingerea unui scop; tehnica se bazează pe 
experiență. 
Exemple de tehnici de evaluare: focus grupul, sondajul (aplicarea de chestionare).  

 

Instrument – etimologie: instrumentum (lat.) = ustensilă, aparat pentru a face o anumită lucrare.  
Exemple de instrumente utilizate in procesul de evaluare a implementarii SDL pentru GAL PLAIURILE 

OLTULUI: foaia/ghidul de observație, ghidul de focus-grup, chestionarul. 

 

CERCETARE CANTITATIVĂ - METODE ȘI TEHNICI CANTITATIVE 

 

Cercetarea cantitativă - este una de profunzime, concluzivă şi presupune colectarea și analiza unor date 

cantitative (ex valori înregistrate ale indicatorilor) sau colectarea de date prin intervievarea unui număr 
mare de persoane, datele astfel colectate putând fi analizate din punct de vedere statistic; ajută la 
obţinerea de date precise, riguroase, reprezentative din punct de vedere statistic; presupune utilizarea 

unor eşantioane, reprezentative la nivelul populației studiate (de tip probabilistic, multistadial), 

eşantioane pe cote, pe baza celor mai recente date furnizate de Institutul Naţional de Statistică etc.  
 

Metode și tehnici cantitative utilizate in procesul de evaluare a implementarii SDL pentru GAL 

PLAIURILE OLTULUI: 

 Ancheta (utilizând tehnica sondajului de opinie, având ca instrument chestionarul); 
 Analiza cost-beneficiu: Instrument de evaluare a avantajelor unei intervenții publice din punctul de 

vedere al tuturor grupurilor vizate, pe baza unei valori monetare atribuite tuturor consecințelor 
pozitive și negative ale intervenției și pe baza costurilor intervenției; 

 Analiza cost-eficiență: Instrument de evaluare pentru a face o judecată în termeni de eficacitate. 
Acest instrument constă în legarea efectelor intervenției de resursele financiare necesare pentru a 
produce aceste efecte. Criteriul de judecată ar putea fi, de exemplu, costul unitar de impact produs. 

Acest cost unitar este apoi comparat cu cel al altor intervenții alese ca repere de comparație; 
 Analiza contrafactuală de impact. 
 

CERCETARE CALITATIVĂ - METODE ȘI TEHNICI CALITATIVE 

 

Cercetarea calitativă – reprezintă concentrarea mai multor metode implicând o abordare interpretativă 
a aspectelor studiate/evaluate; include date culese cu ajutorul metodelor calitative, adică prin 
intermediul metodelor care nu implică nicio cuantificare; presupune selecția subiecților de unde vor fi 
colectate informații nu pe baza hazardului, ci după gradul acestora de relevanță pentru tema studiată 
sau după gradul de îndeplinire a unor condiții cerute de obiectivele evaluării; ajută la dezvoltarea de 
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ipoteze ca bază pentru realizarea unei cercetări de tip cantitativ, înţelegerea în profunzime a atitudinilor, 
opiniilor, comportamentelor subiecților vizați sau grupurilor țintă.  
 

Metode și tehnici calitative utilizate in procesul de evaluare a implementarii SDL pentru GAL PLAIURILE 

OLTULUI: 

 Observația; 
 Studiul de caz; 

 Ancheta (utilizând tehnica focus-grupului). 

 

Pentru evaluarea strategiilor de dezvoltare locală este necesară utilizarea unui mix de metode și tehnici, 
cantitative și calitative, care să asigure complementaritatea datelor obținute, pentru a asigura o 
înțelegere sporită a rezultatelor obținute prin intermediul fiecărei metode, respectiv tehnici utilizate. 
 

TEME CRITERII DE EVALUARE METODE/TEHNICA 

 

 

 

 

I. 

Logica intervenției SDL 

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

 

Observatia (calitativa) 

 

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

Studiul/analiza documentelor; 

Analiza datelor administrative (cantitativa) 

Sunt activitățile (măsuri, proceduri, activități 
de sprijin) prevăzute în cadrul SDL și resursele 
alocate acestora suficiente pentru a genera 

realizările și rezultatele așteptate (indicatorii 
prevăzuți în strategie)? 

Studiul/analiza documentelor; 

Analiza datelor administrative (cantitativa) 

Focus grup (calitativa) 

 

 

 

Sunt definiți indicatori de realizare adecvați 
pentru a oferi o imagine clară asupra 
realizărilor obținute (specifici, măsurabili, 
fezabili,relevanți și suficienți)? 

 

Studiul/analiza documentelor; 

Analiza datelor administrative (cantitativa) 

 

Sunt rezultatele așteptate clar definite? Analiza datelor administrative (cantitativa) 

Studiul/analiza documentelor; 

Analiza datelor administrative (cantitativa) 
Retelele de actori locali care vor fi implicate in 

activitati au fost identificate corespunzator? 

II. 

Contribuţia operațiunilor 
realizate la atingerea 

obiectivelor prevăzute de 
strategie 

 

Procentul de obiective atinse Analiza datelor administrative (cantitativa) 

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

munca, in cadrul masurilor ? 

Analiza datelor administrative (cantitativa) 

Firmele locale si-au dezvoltat noi procese de 

productie si noi canale de desfacere?Au 

aparut firme locale nou infiintate? 

Analiza datelor administrative (cantitativa) 
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TEME CRITERII DE EVALUARE METODE/TEHNICA 

 

III. 

Valoarea adăugată 
datorată metodei LEADER 

 

 

Capitalul social s-a îmbunătățit  Analiza datelor administrative (cantitativa) 

Studiul de caz (calitativa) 

Guvernanța locală s-a îmbunătățită la nivel 
local  

 

Analiza datelor administrative (cantitativa) 

Studiul de caz (calitativa) 

Rezultele implementării SDL-urilor au generat 

îmbunătățirea calității vieții în teritoriul vizat 
de strategie. 

Analiza datelor administrative (cantitativa) 

Sondaj opinie (cantitativa) 

Focus-grup (calitativa) 

IV. 

Factori de 

succes/insucces. 

Mecanismul de 

implementare a strategiei 

Gradul de pregatire a resurselor umane Analiza datelor administrative (cantitativa 

Observatia (calitativa) 

Eficienta animarii Analiza datelor administrative (cantitativa 

Observatia (calitativa) 

Coeziunea parteneriatului Analiza datelor administrative (cantitativa 

Focus-grup (calitativa) 

Observatia (calitativa) 

Calitatea procesului de evaluare si selectie a 

proiectelor la nivel de GAL 

Analiza datelor administrative (cantitativa 

Observatia (calitativa) 

Respectarea termenelor procedurale de 

evaluare a proiectelor depuse la AFIR 

Analiza datelor administrative (cantitativa 

Observatia (calitativa) 

Calitatea procesului de evaluare si selectie a 

proiectelor la nivel de AFIR, in special al celor 

atipice precum si cele referitoare la 

componenta sociala, minoritati, scheme de 

calitate, asociativitate, etc. 

Analiza datelor administrative (cantitativa) 

Observatia (calitativa) 

Alocarea financiara din cadrul PNDR 

programului LEADER, satisface nevoia locala 

de finantare?  

Analiza datelor administrative (cantitativa 

Observatia (calitativa) 

V. 

Contribuția SDL la aria de 
intervenție 6B 

Serviciile şi infrastructurile locale în zonele 
rurale au fost îmbunătăţite; 
 

Analiza datelor administrative (cantitativa 

Observatia (calitativa) 

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

Analiza datelor administrative (cantitativa 

Observatia (calitativa) 

Strategiile de dezvoltare locală au determinat 
crearea de oportunităţi de ocupare a forței de 
muncă 

Analiza datelor administrative (cantitativa 

Observatia (calitativa) 

Informații suplimentare Analiza datelor administrative (cantitativa 

Observatia (calitativa) 

VI. Sustenabilitate Capacitatea de a atrage finantari 

complementare cu SDL  

Analiza datelor administrative (cantitativa 

Observatia (calitativa) 

Capacitatea de a negocia si justifica 

modificarea procentelor, in contextul in care 

Analiza datelor administrative (cantitativa 

Observatia (calitativa) 
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TEME CRITERII DE EVALUARE METODE/TEHNICA 

potentialii beneficiari ai proiectelor sunt 

reprezentati de populatie si nu de 

teritoriu?Identificarea altor criterii de 

repartizare a bugetului alocat SDL 

VII. Multiplicarea SDL Gradul de vizibilitate externa a activitatilor Observatia (calitativa) 

Chestionarul 

VIII. CONTINUITATE & 

STABILITATE 

Gradul de interactiune intre membrii Analiza datelor administrative (cantitativa 

Observatia (calitativa) 

IX. Stadiul implementării 
SDL îndeplinirea 
obiectivelor și 
indicatorilor specifici SDL 

Indicatori Studiul documentelor 

X. 

 Perceptia GAL in teritoriu 

Procentul de crestere a gradului de satisfactie 

a fermierilor din teritoriu  

Analiza datelor administrative (cantitativa 

Observatia (calitativa) 

XI. Capacitatea de a 

angrena/implica tineri sau 

asociatii de tineret 

 

Gradul de implicare a tinerilor si asociatiilor 

de tineret (inclusiv grupuri nonformale) 

Analiza datelor administrative (cantitativa 

Observatia (calitativa) 

 

7.2 Elemente cheie ale evaluarii 

 

In vederea realizarii evaluarii implementarii SDL, la nivelul GAL PLAIURILE OLTULUI s-a realizat o analiza a 

resurselor necesare și s-a intocmit un calendar estimativ de implementare a activităților. Activităţile 
necesare pentru a realiza evaluarea sunt constituite de: 

 elaborarea metodologiei detaliate de evaluare; 

 derularea evaluării propriu-zise: 

o crearea instrumentelor de colectare a datelor și informațiilor, introducerea informațiilor in 
baze de date și informații, analiza și aplicarea metodelor și tehnicilor de evaluare pentru a 
răspunde întrebărilor de evaluare;  

o analiza informațiilor colectate, evidențierea constatărilor, formularea concluziilor și a 
recomandărilor și transpunerea acestora în raportul de evaluare; 

 comunicarea rezultatelor evaluării. 
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Calendar privind activitatea de evaluare a strategiei de dezvoltare locală 

 

Activitate 

 

2017 Mar 2017 – 

Sept 2018 

Oct. 

2018 

Nov 

2018 

Dec 

2018 

Ian 

2019 

Feb 

2019 

Mar 

2019 

Selectare evaluator         

Monitorizare si control         

Planificare evaluarii         

Elaborarea metodologiei 

de evaluare detaliate 

        

Derularea evaluarii 

propriu – zise 

        

Comunicarea 

rezultatelor evaluarii 

        

Sursa: Metodologia de evaluare a GAL PLAIURILE OLTULUI, oct. 2018 

 

Comunicarea rezultatelor evaluării va fi abordata de catre echipa tehnica a GAL PLAIURILE OLTULUI 

pentru a satisface o serie de cerințe privind activitatea curenta pe parcursul implementarii: 

 nevoia de transparență privind activitatea GAL și privind rezultatele obținute prin implementarea 
strategiei de dezvoltare locală; 

 nevoia de raportare la nivel intern (către Consiliul Director și către toți partenerii GAL) și la nivel 
extern, către Autoritatea de Management PNDR; 

 nevoia de informare a diverșilor factori interesați de la nivel local, regional sau național privind 

implementarea și rezultatele implementării strategiei de dezvoltare locală. 

În acest scop, Raportul de evaluare va fi publicat pe website-ul GAL PLAIURILE OLTULUI - 

http://www.galplaiurileoltului.org.ro, pentru a fi accesibil factorilor interesați. 
 

7.2.1 Intrebari de evaluare. Criterii. Indicatori 

 

In vederea elaborarii intrebarilor de evaluare specifice si comune, GAL PLAIURILE OLTULUI a verificat 

consecvența dintre logica de intervenție a strategiei DLRC și întrebările de evaluare și indicatori înainte 
de începerea evaluării. Consecvența este asigurată, dat fiind ca obiectivele strategiei DLRC sunt acoperite 

de întrebările de evaluare orizontale și specifice. Întrebările de evaluare au fost formulate cu criterii de 

apreciere, fiind corelate cu indicatori de impact/rezultat utilizați pentru a măsura impacturile și 
rezultatele strategiei. 
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Cadrul întrebărilor de evaluare pentru derularea procesului de evaluare cuprinde: 

Întrebările de evaluare: identifică elementele asupra cărora evaluarea se concentreaza şi reprezintă 
modul în care au fost analizate și demonstrate rezultatele, eficacitatea, eficienţa şi alte elemente privind 
implementarea strategiei, considerate relevante. 

 

Criteriile de evaluare – elemente prin care s-a apreciat succesul intervenției, indicând astfel modul cel 
mai adecvat de a formula un răspuns la întrebarea de evaluare, fiind analizate prin intermediul unor 
metode de evaluare fezabile. Ținând cont de faptul că evaluarea dispune, inevitabil, de resurse limitate, 
alegerea criteriilor de evaluare înseamnă faptul că GAL PLAIURILE OLTULUI consideră că acelea sunt 
criteriile esențiale care au putut fi analizate pentru a răspunde întrebărilor de evaluare. 

 

TEME ÎNTREBĂRI CRITERII DE EVALUARE INDICATORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. 

Logica intervenției 
SDL 

1.1 

În ce măsură logica de intervenție 
a strategiei de dezvoltare locală 
este încă relevantă față de 
nevoile socio-economice și 
potențialul de dezvoltare ale 

teritoriului?  

(obligatoriu cf. Doc. AMPNDR) 

Nevoile de la momentul 

elaborării SDL până în prezent 
au rămas la fel, s-au 

modificat? 

Nr. nevoi identificate 

 

 

 

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

Nr. măsuri din SDL revizuite 

 

 

 

 

 

1.2 

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

(obligatoriu cf. Doc. AMPNDR) 

 

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

suficiente pentru a genera 

realizările și rezultatele 
așteptate (indicatorii 
prevăzuți în strategie)? 

Nr. masuri de sprijin cuprinse in 

SDL si bugetul alocat fiecarei 

masuri 

Sunt definiți indicatori de 
realizare adecvați pentru a 
oferi o imagine clară asupra 
realizărilor obținute (specifici, 
măsurabili, fezabili,relevanți și 
suficienți)? 

Nr. de modificari a indicatorilor 

mentionati in anexa IV din SDL 

sau in fisa masurii  

Sunt rezultatele așteptate clar 
definite? 
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TEME ÎNTREBĂRI CRITERII DE EVALUARE INDICATORI 

Retelele de actori locali care 

vor fi implicate in activitati au 

fost identificate 

corespunzator? 

Nr. de retele de actori locali 

identificate 

II. 

Contribuţia 
operațiunilor 
realizate la atingerea 

obiectivelor 

prevăzute de 
strategie 

 

2.1 

În ce măsură au fost atinse 
obiectivele strategiei sau care 

este probabilitatea atingerii 

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

(obligatoriu cf. Doc. AMPNDR) 

Procentul de obiective atinse Nr. masuri dedicate obiectivului 

de incluziune sociala 

Nr. de masuri dedicate 

minoritatilor 

 

2.2 In ce masura a contribuit 

strategia la cresterea gradului de 

ocupare a fortei de munca la 

nivelul teritoriului? 

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

munca, in cadrul masurilor ? 

Nr. de locuri de munca create, iar 

dintre acestea cate locuri de 

munca au fost pentru tineri si 

cate pentru femei? 

 

2.3 Ce rezultate au obtinut 

proiectele finantate in ceea ce 

priveste imbunatatirea 

competitivitatii firmelor locale? 

Firmele locale si-au dezvoltat 

noi procese de productie si 

noi canale de desfacere? Au 

aparut firme locale nou 

infiintate? 

Nr. de firme locale sprijinite 

Nr. de firme nou infiintate 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. 

Valoarea adăugată 
datorată metodei 
LEADER 

3.1 Ce beneficii au fost obtinute 

datorita metodei LEADER? 

(obligatoriu cf. Doc. AMPNDR) 

Capitalul social s-a 

îmbunătățit  
Percepția actorilor locali privind 
gradul de îmbunătățire a 
capitalului social datorită aplicării 
metode in LEADER; 

3.2 Cum a influentat Programul 

LEADER (contributia SDL) 

creșterea capacității de a 
gestiona fonduri publice-private? 

Guvernanța locală s-a 

îmbunătățit la nivel local  
 

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

3.3 In ce masura, proiectele 

finantate prin LEADER (SDL) au 

contribuit la dezvoltarea spiritului 

antreprenorial? 

 

Rezultele implementării SDL-

ului au generat îmbunătățirea 
calității vieții în teritoriul vizat 

de strategie. 

Percepția actorilor locali privind 
REZULTATE ale SDL mai bune 

datorită aplicării metodei LEADER 

IV. 

Factori de 

succes/insucces. 

Mecanismul de 

4.1 Care sunt factorii interni și 
externi care au influențat sau 

influențează (pozitiv sau negativ) 
implementarea strategiei și 

Gradul de pregatire a 

resurselor umane 

Gradul de instruire/formare si 

calificativele obtinute de catre 

personalul GAL; 

Gradul de instruire/formare a 
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TEME ÎNTREBĂRI CRITERII DE EVALUARE INDICATORI 

implementare a 

strategiei 

rezultatele obținute?  
Ce măsuri au fost adoptate până 
la data evaluării și cu ce efecte? 

 Ce măsuri sunt încă necesare? 

(obligatoriu cf. Doc. AMPNDR) 

beneficiarilor  

(publici/privati), firmelor de 

consultanta 

Eficienta animarii Nr. sesiuni cu proiecte a caror 

valoare depaseste alocarea pe 

apel 

Coeziunea parteneriatului Gradul de implicare /participare a 

partenerilor la activitatile 

organizate de GAL 

Calitatea procesului de 

evaluare si selectie a 

proiectelor la nivel de GAL 

Numar de proiecte declarate 

neconforme, neeligibile de catre 

AFIR 

Respectarea termenelor 

procedurale de evaluare a 

proiectelor depuse la AFIR 

Perioada de timp pana la 

semnarea contractului de 

finantare de catre beneficiar 

Calitatea procesului de 

evaluare si selectie a 

proiectelor la nivel de AFIR, in 

special al celor atipice precum 

si cele referitoare la 

componenta sociala, 

minoritati  

Numar de proiecte declarate 

neconforme, neeligibile de catre 

AFIR si ulterior declarate 

conforme, eligibile de catre 

AM/SERVICIUL LEADER 

Alocarea financiara din cadrul 

PNDR programului LEADER, 

satisface nevoia locala de 

finantare?  

Procent din PNDR alocat 

programului LEADER 

V. 

Contribuția SDL la 
aria de intervenție 
6B 

5.1 

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

(obligatoriu cf. Doc. AMPNDR) 

Serviciile şi infrastructurile 
locale în zonele rurale au fost 
îmbunătăţite; 
 

Procentajul populației rurale 
vizate de strategiile de dezvoltare 

locală 

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

Procentajul populației rurale care 

beneficiază de servicii/ 

infrastructuri îmbunătățite 

Strategiile de dezvoltare 

locală au determinat crearea 
de oportunităţi de ocupare a 
forței de muncă 

Locuri de muncă create în cadrul 
proiectelor sprijinite (LEADER). 

Informații suplimentare Număr de proiecte/iniţiative 
susţinute prin SDL. 

VI. Sustenabilitate 6.1 In ce masura finantarea 

nevoilor din teritoriu este 

satisfacuta prin intermediul altor 

finantari ? 

Capacitatea de a atrage 

finantari complementare cu 

SDL  

Nr. proiecte depuse pe alte surse 

de finantare 
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TEME ÎNTREBĂRI CRITERII DE EVALUARE INDICATORI 

6.2 Alocarea totala pentru SDL, o 

considerati justificata in contextul 

in care ponderea celor doua 

criterii in calcularea bugetului SDL 

este egala, respectiv 50% 

populatie si 50% teritoriu ? 

Capacitatea de a negocia si 

justifica modificarea 

procentelor, in contextul in 

care potentialii beneficiari ai 

proiectelor sunt reprezentati 

de populatie si nu de 

teritoriu?Identificarea altor 

criterii de repartizare a 

bugetului alocat SDL 

Nr. proiecte prin SDL; 

Nr. de beneficiari sprijiniti; 

VII. Multiplicarea 

SDL 

7.1 In ce masura rezultatele 

obtinute prin implementarea SDL 

pot fi multiplicate in afara 

teritoriului GAL? 

Gradul de vizibilitate externa 

a activitatilor 

Nr. de vizite de lucru/tehnice din 

teritoriul GAL din partea altor 

organizatii/institutii, etc. 

VIII. CONTINUITATE 

& STABILITATE 

8.1 Teritoriul GAL si parteneriatul 

GAL a ramas acelasi de la 

constituire? 

Gradul de interactiune intre 

membri 

Numarul de modificari in 

structura parteneriatului 

IX. Stadiul 

implementări 
SDL,îndeplinirea 
obiectivelor și 
indicatorilor specifici 

9.1 În ce măsură au fost 
îndeplinite obiectivele și 
indicatorii propuși prin SDL? 

Indicatori Nr. persoane instruite 

Nr. exploatații sprijinite 

Locuri de muncă 

Populația netă care beneficiază 
de infrastructura sociala 

X. Perceptia GAL in 

teritoriu 

10.1 Conditia sociala a 

agricultorilor si a familiilor 

acestora s-a imbunatatit? 

Procentul de crestere a 

gradului de satisfactie a 

fermierilor din teritoriu  

Nr. de locuri de munca nou 

create in cadrul exploatatiilor 

sprijinite  

XI. Capacitatea de a 

angrena /implica 

tineri sau asociatii de 

tineret 

11.1 Implicarea tinerilor in 

dezvoltarea rurala durabila? 

Gradul de implicare a tinerilor 

si asociatiilor de tineret 

(inclusiv grupuri nonformale) 

Nr. organizatii de tineri implicate 

la diferite activitati GAL 
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7.3  Metodologie 

 

7.3.1 Sursa datelor primare si secundare. Tehnici pentru colectarea datelor 

 

TEME ÎNTREBĂRI CRITERII DE 

EVALUARE 

METODE/TEHNICA SURSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. 

Logica 

intervenției 
SDL 

1.1 

În ce măsură logica de 
intervenție a strategiei de 
dezvoltare locală este încă 
relevantă față de nevoile 
socio-economice și 
potențialul de dezvoltare 
ale teritoriului?  

(obligatoriu cf. Doc. 

AMPNDR) 

Nevoile de la 

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

modificat? 

 

Observatia (calitativa) 

 

Membri fondatori ai GAL 

PLAIURILE OLTULUI care au 

participat la focus-grupurile de 

elaborarea SDL, in anul 2016 

Populatia vizata de SDL 

Măsurile din cadrul 
SDL au fost revizuite, 

în caz de necesitate, 
pentru a ține cont de 
dinamica acestor 

nevoi? 

Studiul/analiza 

documentelor; 

Analiza datelor 

administrative 

(cantitativa) 

Echipa tehnica a GAL PLAIURILE 

OLTULUI – Rapoarte de evaluare si 

selectie: 

Prioritatea 6 (P6) – Promovarea 

incluziunii sociale, a reducerii 

saraciei si a dezvoltarii economice 

in zonele rurale care cuprinde 5 

masuri (M02/6A, M03/6A, M04/6B, 

M05/6B, M06/6B ) ce au fost 

lansate in cadrul Apelului de 

selectie nr. 1/2017, deschis in data 

de 27.10.2017. 

 

 

 

 

 

1.2 

Cât de coerentă este 
logica intervenției care stă 
la baza strategiei de 

dezvoltare locală? 

(obligatoriu cf. Doc. 

AMPNDR) 

 

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

suficiente pentru a 

genera realizările și 
rezultatele așteptate 
(indicatorii prevăzuți 
în strategie)? 

Studiul/analiza 

documentelor; 

Analiza datelor 

administrative 

(cantitativa) 

Focus grup (calitativa) 

 

 

 

Baza de date; 

  

Solicitantii si Beneficiarii 

proiectelor pentru M02/6A, 

M03/6A, M04/6B, M05/6B, 

M06/6B;  

Echipa tehnica a GAL PLAIURILE 

OLTULUI. 

Sunt definiți 
indicatori de realizare 

adecvați pentru a 
oferi o imagine clară 
asupra realizărilor 
obținute (specifici, 
măsurabili, 
fezabili,relevanți și 

 

Studiul/analiza 

documentelor; 

Analiza datelor 

administrative 

(cantitativa) 

 

Documente GAL: 

Anexa IV cu indicatori din SDL; 

Anexa 2 Montorizare GAL-uri de 

catre AM PNDR; 

 

Echipa tehnica a GAL PLAIURILE 

OLTULUI. 
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TEME ÎNTREBĂRI CRITERII DE 

EVALUARE 

METODE/TEHNICA SURSE 

suficienți)? 

Sunt rezultatele 

așteptate clar 
definite? 

Analiza datelor 

administrative 

(cantitativa) 

Studiul/analiza 

documentelor; 

Analiza datelor 

administrative 

(cantitativa) 

Echipa tehnica a GAL PLAIURILE 

OLTULUI. 

Retelele de actori 

locali care vor fi 

implicate in activitati 

au fost identificate 

corespunzator? 

II. 

Contribuţia 
operațiunil
or realizate 

la atingerea 

obiectivelor 

prevăzute 
de strategie 

 

2.1 

În ce măsură au fost atinse 
obiectivele strategiei sau 

care este probabilitatea 

atingerii acestor obiective 

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

(obligatoriu cf. Doc. 

AMPNDR) 

Procentul de 

obiective atinse 

Analiza datelor 

administrative 

(cantitativa) 

Baza de date a GAL PLAIURILE 

OLTULUI; 

Echipa tehnica a GAL PLAIURILE 

OLTULUI. 

2.2 In ce masura a 

contribuit strategia la 

cresterea gradului de 

ocupare a fortei de munca 

la nivelul teritoriului? 

 

 

Sunt definiți 
indicatori de realizare 

adecvați, in ceea ce 
priveste numarul de 

locuri de munca, in 

cadrul masurilor? 

Analiza datelor 

administrative 

(cantitativa) 

Baza de date a GAL PLAIURILE 

OLTULUI; 

Echipa tehnica a GAL PLAIURILE 

OLTULUI. 

 

2.3 Ce rezultate au obtinut 

proiectele finantate in 

ceea ce priveste 

imbunatatirea 

competitivitatii firmelor 

locale? 

 

 

 

Firmele locale si-au 

dezvoltat noi procese 

de productie si noi 

canale de desfacere? 

Au aparut firme 

locale nou infiintate? 

Analiza datelor 

administrative 

(cantitativa) 

Baza de date a GAL PLAIURILE 

OLTULUI; 

Echipa tehnica a GAL PLAIURILE 

OLTULUI. 

 

 

 

3.1 Ce beneficii au fost 

obtinute datorita metodei 

LEADER? 

Capitalul social s-a 

îmbunătățit  
 

Analiza datelor 

administrative 

(cantitativa) 

Baza de date a GAL PLAIURILE 

OLTULUI; 

Echipa tehnica a GAL PLAIURILE 
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TEME ÎNTREBĂRI CRITERII DE 

EVALUARE 

METODE/TEHNICA SURSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. 

Valoarea 

adăugată 
datorată 
metodei 

LEADER 

 

 

(obligatoriu cf. Doc. 

AMPNDR) 

 

Studiul de caz 

(calitativa) 

 

 

OLTULUI; 

Liderii locali; 

Beneficiarii publici. 

 

3.2 Cum a influentat 

Programul LEADER 

(contributia SDL) creșterea 
capacității de a gestiona 
fonduri publice-private? 

Guvernanța locală s-a 

îmbunătățit la nivel 

local  

 

Analiza datelor 

administrative 

(cantitativa) 

Studiul de caz 

(calitativa) 

 

 

 

Baza de date a GAL PLAIURILE 

OLTULUI; 

Echipa tehnica a GAL PLAIURILE 

OLTULUI; 

Liderii locali; 

Beneficiarii publici (directi); 

Chestionare aplicate pe locuitori 

(beneficiari indirecti). 

3.3 In ce masura, 

proiectele finantate prin 

LEADER (SDL) au contribuit 

la dezvoltarea spiritului 

antreprenorial? 

 

Rezultele 

implementării SDL-

urilor au generat 

îmbunătățirea 
calității vieții în 
teritoriul vizat de 

strategie. 

 

Analiza datelor 

administrative 

(cantitativa) 

Sondaj opinie 

(cantitativa) 

Focus-grup (calitativa) 

 

Baza de date a GAL PLAIURILE 

OLTULUI; 

Echipa tehnica a GAL PLAIURILE 

OLTULUI; 

Liderii locali; 

Beneficiarii publici (directi); 

Chestionare aplicate pe locuitori 

(beneficiari indirecti). 

IV. 

Factori de 

succes/insu

cces. 

Mecanismul 

de 

implementa

re a 

strategiei 

4.1 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? 

(obligatoriu cf. Doc. 

AMPNDR) 

 

Gradul de pregatire a 

resurselor umane 

Analiza datelor 

administrative 

(cantitativa) 

Observatia (calitativa) 

Baza de date a GAL PLAIURILE 

OLTULUI 

 (dosar resurse umane, fisele / 

rapoartele de evaluare a 

angajatilor); 

Echipa tehnica a GAL PLAIURILE 

OLTULUI;  

Beneficiarii directi; 

Consultanti, experti externi – 

GUSTUS SRL. 

Eficienta animarii Analiza datelor 

administrative 

(cantitativa) 

Observatia (calitativa) 

Baza de date a GAL PLAIURILE 

OLTULUI; 

Echipa tehnica a GAL PLAIURILE 

OLTULUI; 

Liderii locali; 

Solicitantii de finantare in cadrul 

apelurilor de selectie organizate. 

Coeziunea 

parteneriatului 

Analiza datelor 

administrative 

(cantitativa) 

Focus-grup (calitativa) 

Observatia (calitativa) 

Baza de date a GAL PLAIURILE 

OLTULUI; 

Echipa tehnica a GAL PLAIURILE 

OLTULUI; 

Liderii locali din GAL: comunitatilor 
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TEME ÎNTREBĂRI CRITERII DE 

EVALUARE 

METODE/TEHNICA SURSE 

locale din judetul Olt, respectiv 

localitatile Osica de Jos, Falcoiu, 

Dobrun, Sopirlita, Pirscoveni, 

Brancoveni, Piatra Olt, Birza, 

Voineasa, Dobrosloveni, Farcasele, 

Stoenesti, Babiciu, Scarisoara, 

Cezieni, Deveselu, Vladila, 

Draghiceni, Studina si o comunitate 

locala din judetul Dolj, respectiv 

comuna Teslui. 

Calitatea procesului 

de evaluare si 

selectie a proiectelor 

la nivel de GAL 

Analiza datelor 

administrative 

(cantitativa) 

Observatia (calitativa) 

Baza de date a GAL PLAIURILE 

OLTULUI; 

Echipa tehnica a GAL PLAIURILE 

OLTULUI;  

Experti AFIR/CDRJ; 

Consultanti, experti externi – 

GUSTUS SRL. 

Respectarea 

termenelor 

procedurale de 

evaluare a 

proiectelor depuse la 

AFIR 

 

Analiza datelor 

administrative 

(cantitativa) 

Observatia (calitativa) 

Baza de date a GAL PLAIURILE 

OLTULUI; 

Echipa tehnica a GAL PLAIURILE 

OLTULUI;  

Experti AFIR/CDRJ; 

Consultanti, experti externi – 

GUSTUS SRL. 

Calitatea procesului 

de evaluare si 

selectie a proiectelor 

la nivel de AFIR, in 

special al celor 

atipice precum si cele 

referitoare la 

componenta sociala, 

minoritati 

Analiza datelor 

administrative 

(cantitativa) 

Observatia (calitativa) 

Baza de date a GAL PLAIURILE 

OLTULUI; 

Echipa tehnica a GAL PLAIURILE 

OLTULUI; 

Experti AFIR/CDRJ; 

Consultanti, experti externi – 

GUSTUS SRL; 

AM/SERVICIUL LEADER. 

Alocarea financiara 

din cadrul PNDR 

programului LEADER, 

satisface nevoia 

locala de finantare?  

 

Analiza datelor 

administrative 

(cantitativa) 

Observatia (calitativa) 

Baza de date a GAL PLAIURILE 

OLTULUI; 

Echipa tehnica a GAL PLAIURILE 

OLTULUI;  

Experti AFIR/CDRJ; 

AM/SERVICIUL LEADER. 

V. 

Contribuția 
SDL la aria 

5.1 

În ce măsură a sprijinit SDL 
dezvoltarea locală în 

Serviciile şi 
infrastructurile locale 

în zonele rurale au 

Analiza datelor 

administrative 

(cantitativa) 

Baza de date a GAL PLAIURILE 

OLTULUI; 

Echipa tehnica a GAL PLAIURILE 
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TEME ÎNTREBĂRI CRITERII DE 

EVALUARE 

METODE/TEHNICA SURSE 

de 

intervenție 
6B 

zonele rurale? 

(obligatoriu cf. Doc. 

AMPNDR) 

 

fost îmbunătăţite; 
 

Observatia (calitativa) OLTULUI; 

Echipa tehnica GAL; 

Partenerii publici din GAL - 

comunitatilor locale din judetul Olt, 

respectiv localitatile Osica de Jos, 

Falcoiu, Dobrun, Sopirlita, 

Pirscoveni, Brancoveni, Piatra Olt, 

Birza, Voineasa, Dobrosloveni, 

Farcasele, Stoenesti, Babiciu, 

Scarisoara, Cezieni, Deveselu, 

Vladila, Draghiceni, Studina si o 

comunitate locala din judetul Dolj, 

respectiv comuna Teslui. 

 

 

 

 

 

 

Baza de date a GAL PLAIURILE 

OLTULUI; 

Echipa tehnica a GAL PLAIURILE 

OLTULUI;  

 

Partenerii publici din GAL anterior 

mentionati. 

 

Accesul la serviciile şi 
la infrastructurile 

locale în zonele 
rurale a crescut 

Analiza datelor 

administrative 

(cantitativa) 

Observatia (calitativa) 

Strategiile de 

dezvoltare locală au 
determinat crearea 

de oportunităţi de 
ocupare a forței de 
muncă 

Analiza datelor 

administrative 

(cantitativa) 

Observatia (calitativa) 

Informații 
suplimentare 

Analiza datelor 

administrative 

(cantitativa) 

Observatia (calitativa) 

VI. 

Sustenabilit

ate 

6.1 In ce masura 

finantarea nevoilor din 

teritoriu este satisfacuta 

prin intermediul altor 

finantari ? 

Capacitatea de a 

atrage finantari 

complementare cu 

SDL  

Analiza datelor 

administrative 

(cantitativa) 

Observatia (calitativa) 

Baza de date a GAL PLAIURILE 

OLTULUI; 

Echipa tehnica a GAL PLAIURILE 

OLTULUI; 

Partenerii publici din GAL - 

comunitatilor locale din judetul Olt, 

respectiv localitatile Osica de Jos, 

Falcoiu, Dobrun, Sopirlita, 

Pirscoveni, Brancoveni, Piatra Olt, 

Birza, Voineasa, Dobrosloveni, 

Farcasele, Stoenesti, Babiciu, 

Scarisoara, Cezieni, Deveselu, 

Vladila, Draghiceni, Studina si o 

comunitate locala din judetul Dolj, 

respectiv comuna Teslui. 
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TEME ÎNTREBĂRI CRITERII DE 

EVALUARE 

METODE/TEHNICA SURSE 

6.2 Alocarea totala pentru 

SDL, o considerati 

justificata in contextul in 

care ponderea celor doua 

criterii in calcularea 

bugetului SDL este egala, 

respectiv 50% populatie si 

50% teritoriu ? 

Capacitatea de a 

negocia si justifica 

modificarea 

procentelor, in 

contextul in care 

potentialii beneficiari 

ai proiectelor sunt 

reprezentati de 

populatie si nu de 

teritoriu?Identificare

a altor criterii de 

repartizare a 

bugetului alocat SDL 

Analiza datelor 

administrative 

(cantitativa) 

Observatia (calitativa) 

Baza de date a GAL PLAIURILE 

OLTULUI; 

Echipa tehnica a GAL PLAIURILE 

OLTULUI;  

Partenerii publici din GAL - 

comunitatilor locale din judetul Olt, 

respectiv localitatile Osica de Jos, 

Falcoiu, Dobrun, Sopirlita, 

Pirscoveni, Brancoveni, Piatra Olt, 

Birza, Voineasa, Dobrosloveni, 

Farcasele, Stoenesti, Babiciu, 

Scarisoara, Cezieni, Deveselu, 

Vladila, Draghiceni, Studina si o 

comunitate locala din judetul Dolj, 

respectiv comuna Teslui; 

AM / SERVICIUL LEADER. 

 

VII. 

Multiplicare

a SDL 

7.1 In ce masura 

rezultatele obtinute prin 

implementarea SDL pot fi 

multiplicate in afara 

teritoriului GAL? 

Gradul de vizibilitate 

externa a activitatilor 

Observatia (calitativa) 

Chestionarul 

Baza de date a GAL PLAIURILE 

OLTULUI; 

Echipa tehnica a GAL PLAIURILE 

OLTULUI;  

Reprezentantii UAT Comuna 

Dobrun, comuna Voineasa, GAL 

INIMA ROMANATIULUI. 

 

VIII. 

CONTINUIT

ATE & 

STABILITAT

E 

8.1 Teritoriul GAL si 

parteneriatul GAL a ramas 

acelasi de la constituire? 

Gradul de 

interactiune intre 

membri 

Analiza datelor 

administrative 

(cantitativa) 

Observatia (calitativa) 

Baza de date a GAL PLAIURILE 

OLTULUI; 

Echipa tehnica a GAL PLAIURILE 

OLTULUI;  

Partenerii publici din GAL - 

comunitatilor locale din judetul Olt, 

respectiv localitatile Osica de Jos, 

Falcoiu, Dobrun, Sopirlita, 

Pirscoveni, Brancoveni, Piatra Olt, 

Birza, Voineasa, Dobrosloveni, 

Farcasele, Stoenesti, Babiciu, 

Scarisoara, Cezieni, Deveselu, 

Vladila, Draghiceni, Studina si o 

comunitate locala din judetul Dolj, 

respectiv comuna Teslui. 

IX. 

Stadiul 
9.1 În ce măsură au fost 
îndeplinite obiectivele și 

Indicatori Studiul documentelor Baza de date a GAL PLAIURILE 

OLTULUI; 
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TEME ÎNTREBĂRI CRITERII DE 

EVALUARE 

METODE/TEHNICA SURSE 

implementă
rii SDL 

îndeplinirea 
obiectivelor 

și 
indicatorilo

r specifici 

SDL 

indicatorii propuși prin 
SDL? 

 

Echipa tehnica a GAL PLAIURILE 

OLTULUI. 

 

X. 

 Perceptia 

GAL in 

teritoriu 

10.1 Conditia sociala a 

agricultorilor si a familiilor 

acestora s-a imbunatatit? 

Procentul de crestere 

a gradului de 

satisfactie a 

fermierilor din 

teritoriu  

Analiza datelor 

administrative 

(cantitativa) 

Observatia (calitativa) 

Baza de date a GAL PLAIURILE 

OLTULUI; 

Echipa tehnica a GAL PLAIURILE 

OLTULUI;  

Beneficiarii indirecti. 

XI. 

Capacitatea 

de a 

angrena/im

plica tineri 

sau asociatii 

de tineret 

 

11.1 Implicarea tinerilor in 

dezvoltarea rurala 

durabla? 

Gradul de implicare a 

tinerilor si asociatiilor 

de tineret (inclusiv 

grupuri nonformale) 

Analiza datelor 

administrative 

(cantitativa) 

Observatia (calitativa) 

Baza de date a GAL PLAIURILE 

OLTULUI; 

Echipa tehnica a GAL PLAIURILE 

OLTULUI; 

Beneficiarii indirecti. 

 

Punctul de pornire pentru desfășurarea activităților de evaluare a strategiei DLRC a GAL PLAIURILE 

OLTULUI a fost colectarea datelor de monitorizare de către GAL-uri cu privire la realizările imediate ale 
operațiunilor din cadrul strategiei DLRC: 

 Pentru autoevaluarea  rezultatelor și a impacturilor strategiei DLRC, GAL a colectat, în plus față 
de datele de monitorizare, mai multe informații calitative folosind metode participative.  

 În cazul evaluării rezultatelor și impacturilor strategiei, evaluatorii au colectat si analizat dovezi 

cantitative și calitative prin metode de evaluare avansate.  
 

In vederea triangularii constatărilor evaluării a fost utilizată o combinație de metode cantitative și 
calitative. Metodele calitative au inclus componente participative, precum grupuri tematice de focus 

grup și aplicare de chestionare, avand insa preponderent metode calitative și participative. 

Alegerea metodelor și tehnicilor de evaluare a fost făcută după ce au fost clarificate următoarele 
elemente: 

- Cadrul întrebărilor de evaluare (întrebare de evaluare – criterii de evaluare – indicatori); 

- Sursele de informații necesare pentru a răspunde întrebărilor de evaluare. 

 

Alti factori de influenta: 

- Tipul informației colectate – date cantitative sau calitative; 
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- Tipul grupului țintă de la care se colectează informații (ex. beneficiari direcți și indirecți ai proiectelor, 
parteneri GAL, reprezentanți ai sectorului privat, populația din teritoriul GAL etc.); 

- Disponibilitatea informației la diferitele surse avute în vedere; 
- Fezabilitatea diverselor metode și tehnici de evaluare în contextul local și contextul specific 

strategiei; 

- Etapa din ciclul implementării strategiei - analiza prospectivă (ex-ante), analiză pe parcurs 
(intermediară), analiza retrospectivă (ex-post); 

- Nevoia de a asigura o analiză bazată pe o combinație de date cantitative și calitative; 
- Nevoia de a asigura o analiza bazată pe triangularea surselor de date și a metodelor și tehnicilor de 

evaluare utilizate; 

- Resursele disponibile; 

- Expertiza disponibilă în cadrul echipei de evaluare. 

 

Datele și informațiile necesare evaluării au provenit din următoarele surse principale: 
- sistemul existent de monitorizare a operațiunilor finanțate. Din acest sistem au fost obtinute date 

privind valorile realizate ale indicatorilor de realizare și de rezultat, date privind progresul financiar al 
operațiunilor; 

- din teren, prin aplicarea metodologiei detaliate de evaluare alese (metodele și tehnicile de evaluare 
alese) pentru colectarea de date și informații cantitative și calitative necesare evaluării; 

- din cadrul sistemului GAL de monitorizare a propriei activități. 
 

O categorie aparte de informații foarte importante pentru evaluare, în special pentru evaluarea 
rezultatelor abordării LEADER, a provenit din monitorizarea propriei activități a GAL, în special privind 
interacțiunea acestuia cu actorii locali (acțiunile de animare). Adesea, o mare parte a unor astfel de 

informații a fost deja colectata de către GAL în scopul raportării costurilor de funcționare și de animare (, 
rapoarte de activitate, procese verbale, minute ale întâlnirilor etc.) însă foarte rar astfel de informații 
sunt utilizate în mod corespunzător pentru a crea o bază de dovezi utile evaluării. 
Totuși, utilizând tehnologia informației, nu a fost dificilă analiza acestui flux de date privind activitatea 
GAL, putând astfel elabora o analiză interesantă privind activitatea GAL și rezultatele acestei activități la 
nivel local, în special ca bază pentru a demonstra efectele abordării LEADER. O astfel de analiză poate 
părea evidentă sau redundantă pentru cei din interiorul GAL care o cunosc, însă pentru cei din afară este 
cât se poate de utilă. 
Pentru buna desfășurare a procesului de colectare de date și informații, s-a acordat o atentie desebita 

pentru următoarele aspecte: 

 identificarea tuturor surselor de date și informații necesare: baza de date GAL, parteneri GAL, actori 

locali, beneficiari de proiecte, beneficiari finali ai proiectelor (grupurile țintă vizate), alți factori 
interesați, instituții care dețin date statistice relevante pentru evaluare etc. și alegerea unor metode 
de colectare de date adecvate fiecăreia dintre aceste surse. Identificarea tuturor surselor de date și 
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informații a fost efectuată estimativ la momentul planificării evaluării, pe baza cadrului întrebărilor 
de evaluare si a fost finalizată după elaborarea metodologiei de evaluare detaliate. 

 alegerea unor metode și tehnici de evaluare fezabile și crearea unor instrumente (care pot fi puse în 
practică ținând cont de expertiza disponibilă, internă sau externă, și de volumul de resurse 
disponibile); 

 estimarea calendarului de timp necesar pentru a aplica metodologia de evaluare și ajustarea 
metodologiei în funcție de timpul disponibil; 

 identificarea unei surse alternative, evitând astfel blocajul și pierderea de timp important, atunci 

cand anumite date nu au putut fi obtinute în timp util. 

 

7.4 Abordarea participativa 

 

Actorii si liderii locali din teritoriul GAL PLAIURILE OLTULUI s-au implicat in mod activ in realizarea 

unei dezvoltari dinamice a teritoriului si prin urmare si in activitatea de monitorizare – evaluare a 

implementarii locale a SDL. 

Analizand actiunile cu participarea comunitatii locale, se desprinde concluzia ca la nivel de 

parteneriat s-a acordat o atentie deosebita consolidarii dialogului intre diferitii „actori” locali, stimularea 
interactiunii intre sectoarele reprezentative la nivel de teritoriu sprijinind procesele de adaptare si de 

schimbare din sectorul agricol, integrarea preocuparilor legate de protejarea mediului, diversificarea 

economiei si cresterea calitatii vietii din teritoriu. 

In procesul de evaluare a implementarii SDL au fost cooptati actori locali din toate localitatile GAL 

PLAIURILE OLTULUI care au participat la numeroase actiuni, precum:intalniri de animare,chestionare 

sectoriale dedicate autoritatilor publice locale, dar si mediului privat, focus – grup,  si studii de caz.  

Interesul partenerilor in ceea ce priveste elaborarea, implementarea si evaluarea strategiei de 

dezvoltare locala reiese din implicarea acestora in identificarea nevoilor si gasirea de solutii care vor 

conduce la dezvoltarea comunitatii locale aducand plusvaloare teritoriului prin: obtinerea unui important 

sprijin financiar pentru diversificarea potentialului economic local, promovarea imaginii teritoriului, 

actiuni de cooperare si transfer de know-how, imbunatatirea nivelului de calificare al „actorilor” din 
teritoriu. 

7.5 Limitari, constrangeri si masuri adoptate 

 

Aplicarea metodelor și tehnicilor de evaluare nu a urmarit colectarea unui volum de date cât mai 

mare, ca scop în sine, ci focalizarea pe acele date necesare pentru a răspunde întrebărilor de evaluare 
(conform criteriilor de evaluare și indicatorilor) și evitarea pierderii în detalii și într-o abundență de 
informații. Scopul evaluării nu a fost sa detecteze toate imperfecțiunile implementării strategiei. Acestea 
sunt, de regulă, interminabile și adesea inerente.  
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Scopul evaluării la nivelul GAL PLAIURILE OLTULUI a fost sa detecteze aspectele cheie care trebuie și pot 
fi schimbate pentru creșterea relevanței, eficacității, eficienței, impactului strategiei, a plusvalorii 
metodei LEADER etc. 

 

În situațiile în care au fost necesare compromisuri privind aplicarea metodelor de evaluare, din cauza 

resurselor limitate, următoarele masuri au fost aplicate:  

  organizarea de focus grupuri cu liderii locali din teritoriul GAL Plaiurile Oltului; 

 relevanța datelor obținute prin tehnica sondajului de opinie (aplicare de chestionare) nu a putut fi 

compensată prin utilizarea altor metode și tehnici de evaluare, în schimb, compromisul a fost făcut în 
privința dimensiunii chestionarului, si anume reducerea numărului de întrebări din chestionar pentru 

sectorul privat. In ceea ce priveste autoritatile publice locale, chestionarul este mai amplu, in 

concordanta cu responsabilitatea si reprezentativitatea la nivelul comunitatii. 

 

Luand in considerare numărul redus de proiecte finalizate, evaluarea s-a concentrat pe următoarele 
aspecte: 

 analiza progresului privind depunerea și contractarea proiectelor, factori care influențează acest 
progres, măsuri care pot fi adoptate pentru creșterea ritmului de contractare; 

 analiza progresului implementării proiectelor contractate: aspecte tipice ale implementării 
proiectelor; factori tipici care influențează implementarea proiectelor; analiza măsurii în care 
progresul este adecvat față de planul de implementare al proiectelor; analiza capacității 
beneficiarilor proiectelor de a identifica și aplica măsuri de corecție atunci când este necesar; măsura 
în care progresul înregistrat în implementarea proiectelor poate duce la atingerea rezultatelor 

așteptate; măsuri care pot fi adoptate pentru creșterea calității și eficienței implementării 
proiectelor; 

 lecții care pot fi desprinse, aplicabile pentru viitoarea perioadă de programare. 
 

 

8 CONSTATARILE SI CONCLUZIILE EVALUARII 

 

8.1 Teme si intrebari de evaluare 

 

În mod uzual, evaluarea unei intervenții publice include următoarele teme generale: 

 

RELEVANȚĂ   Relevanța intervenției față de nevoile socio-economice 

EFICACITATE  Măsura în care intervenția și-a atins sau e pe cale să își atingă obiectivele 

EFICIENȚĂ  Cât de eficient au fost utilizate resursele pentru obținerea rezultatelor 

IMPACT                  În ce măsură efectele obținute se datorează intervenției, distinct de alți factori sau  
alte intervenții care au influențat aceste efecte 

SUSTENABILITATE Șansele ca rezultatele obținute să fie păstrate sau dezvoltate în viitor 
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Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR). PNDR este 

implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale . 

PNDR este finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. 

 

Proiect finantat in cadrul Sub-masurii 19.4 – 

PNDR | C19401082011643011983/09.12.2016 

Având în vedere specificul abordării LEADER și al strategiilor de dezvoltare locală implementate în cadrul 
LEADER, temele principale abordate pentru evaluarea strategiei de dezvoltare locală au fost: 

Tabel – Teme pentru evaluarea implementării SDL 

TEMA CE SE EVALUEAZĂ ÎN CADRUL TEMEI 

Logica de intervenție a 
strategiei 

 Relevanța strategiei față de nevoile și potențialul de dezvoltare din teritoriu 

 Coerența internă și cu politicile de referință relevante 

Eficacitatea şi eficienţa 
operaţiunilor şi contribuţia 

lor la obţinerea rezultatelor 
şi a impactului prevăzute 
de strategie 

 Gradul de atingere a rezultatelor planificate, a obiectivelor specifice și a 
impactului prevăzut prin strategia de dezvoltare locală 

 Contribuția operațiunilor finanțate la atingerea rezultatelor, obiectivelor, 

impactului planificat, distinct de alți factori externi strategiei 
 Eficiența costurilor înregistrate la nivelul operațiunilor finanțate 

Contribuția SDL la aria de 
intervenție 6B 

 Contribuția efectivă a SDL la dezvoltarea locală în zonele rurale, conform criteriilor 

de evaluare și indicatorilor comuni aferenți ariei 6B 

Mecanismul de 

implementare al strategiei 

 Gestionarea resurselor (umane, financiare și tehnice) și a relației cu beneficiarii 
proiectelor finanțate 

Aplicarea metodei LEADER   Modalităţile prin care au fost aplicate cele 7 caracteristici specifice ale abordării 
LEADER 

Valoarea adăugată 
datorată metodei LEADER 

 Beneficiile obținute datorită abordării LEADER 

Factorii de succes și de 
insucces 

 Influenţa factorilor interni şi externi asupra rezultatelor obținute prin 
implementarea SDL 

Rezultatul activității de verificare a logicii de intervenție a SDL este reprezentat de setul 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: 

http://www.galplaiurileoltului.org.ro/


ASOCIATIA GAL PLAIURILE OLTULUI 
Jud Olt, comuna Dobrun, str. Principala, nr. 117, cam 6 

Registrul Special 3/05.05.2015 | CIF: 34458720 

gal.plaiurileoltului@yahoo.com | +40 786 985 000 

http://www.galplaiurileoltului.org.ro 

 

39 

Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR). PNDR este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. PNDR este finanţat de Uniunea 

Europeană şi Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. 

Proiect finantat in cadrul Sub-masurii 19.4 – 

PNDR | C19401082011643011983/09.12.2016

  

 
COMPONENTA GENERALA ( CELE 5 TEME OBLIGATORII CONFORM ADRESEI AM PNDR) 

TEME ÎNTREBĂRI CRITERII DE EVALUARE INDICATORI CUANTIFICARE METODE/TEH
NICA 

SURSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEMA 1: 
Logica intervenției 
SDL:  

 

*Relevanța 
strategiei față de 
nevoile și 
potențialul de 
dezvoltare din 
teritoriu 

*Coerența internă 
și cu politicile de 
referință relevante 

 

1.1 

În ce măsură 
logica de 
intervenție a 
strategiei de 
dezvoltare locală 
este încă 
relevantă față de 
nevoile socio-
economice și 
potențialul de 
dezvoltare ale 
teritoriului?  

(obligatoriu cf. 
Doc. AMPNDR) 

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

Nr. nevoi identificate 
 
 
 

Obiectivele stabilite de GAL PLAIURILE OLTULUI si, implicit, nevoile identificate s-au mentinut de la 
momentul elaborarii SDL (2016) pana la 01.10.2018, nefiind realizata nicio realocare ori modificare de 
strategie. 
 
 Recomandarea evaluatorului: Propunere de modificare SDL care implica majorarea alocarii 

financiare a Masurii M 03/6A - Incurajarea diversificarii catre activitati non-agricole in cadrul 
exploatatiilor din cadrul Prioritatii 6 de la 231.830 euro la 232.016 euro prin realocarea sumei de 
186,00 euro de la Masura M 06/6B - Pastrarea specificului local prin integrarea in comunitate a 
minoritatii rome si a grupurilor defavorizate cu scopul finantarii primului proiect eligibil si 
neselectat, deoarece pe langa generarea de venituri din activitatea derulata, un alt obiectiv il 
reprezinta crearea a 3 noi locuri de munca, aspect care va contribui la atingerea indicatorilor de 
rezultat asumati prin SDL. 

 
 Aprecierea evaluatorului: Foarte relevantă 

 
Observatia 
(calitativa) 
 

Membrii fondatori ai GAL 
PLAIURILE OLTULUI care au 
participat la focus-grupurile de 
elaborare a SDL, in anul 2016 
Populatia vizata de SDL 

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

Nr. măsuri din SDL 
revizuite 

Studiul/analiza 
documentelor; 
Analiza datelor 
administrative 
(cantitativa) 

Echipa tehnica a GAL PLAIURILE 
OLTULUI – Rapoarte de evaluare si 
selectie: 
Prioritatea 6 (P6) – Promovarea 
incluziunii sociale, a reducerii 
saraciei si a dezvoltarii economice 
in zonele rurale care cuprinde 5 
masuri (M02/6A, M03/6A, M04/6B, 
M05/6B, M06/6B ) ce au fost 
lansate in cadrul Apelului de 
selectie nr. 1/2017, deschis in data 
de 27.10.2017. 

 

 

 

 

 

1.2 

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

(obligatoriu cf. 
Doc. AMPNDR) 

 

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

Nr. masuri de sprijin 
cuprinse in SDL si 
bugetul alocat fiecarei 
masuri 

 
 In cadrul SDL nu au fost operate actualizari ori realocari cu privire la buget sau la indicatorii 

asumati. 
 Rezultatele asteptate sunt clar definite si realist angajate in procesul de implementare a SDL. 
 Nu au fost prevazute locuri de munca la prioritatea 6B (social, rromi, publici), nefiind un indicator 

relevant al acestei prioritati. 
 Nu au fost observati indicatori din anexa IV la SDL care sa nu fie mentionati in fisa masurii. 
 Indicatorii din Cererea de Finantare au fost personalizati cu cei din fisa masurii. 
 Au fost facute mentiunile corespunzatoare in ghidul solicitantului de asumare a indicatorilor de 

catre beneficiar. 
 Actorii locali implicati in promovarea proiectelor si implementarea SDL confera activitatii o 

dimensiune participativa, reprezentand toate sectoarele de interes: public – privat – societate 
civila. 

 
 Aprecierea evaluatorului: Foarte coerenta 

Studiul/analiza 
documentelor; 
Analiza datelor 
administrative 
(cantitativa) 
Focus grup 
(calitativa) 
 
 
 

Baza de date 
  
Solicitantii si Beneficiarii 
proiectelor pentru M02/6A, 
M03/6A, M04/6B, M05/6B, 
M06/6B  
Echipa tehnica a GAL PLAIURILE 
OLTULUI 

Sunt definiți indicatori de 
realizare adecvați pentru a 
oferi o imagine clară 
asupra realizărilor 
obținute (specifici, 
măsurabili, 
fezabili,relevanți și 
suficienți)? 

Nr. de modificari a 
indicatorilor 
mentionati in anexa IV 
din SDL sau in fisa 
masurii  

 
Studiul/analiza 
documentelor; 
Analiza datelor 
administrative 
(cantitativa) 
 

Documente GAL: 
Anexa IV cu indicatori din SDL; 
Anexa 2 Montorizare Gal-uri de 
catre AM PNDR; 
 
Echipa tehnica a GAL PLAIURILE 
OLTULUI 

Sunt rezultatele așteptate 
clar definite? 

 Analiza datelor 
administrative 
(cantitativa) 
Studiul/analiza 
documentelor; 
Analiza datelor 
administrative 
(cantitativa) 

Echipa tehnica a GAL PLAIURILE 
OLTULUI 

Retelele de actori locali 
care vor fi implicate in 
activitati au fost 
identificate 
corespunzator? 

Nr. de retele de actori 
locali identificate 
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Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR). PNDR este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. PNDR este finanţat de Uniunea 

Europeană şi Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. 

Proiect finantat in cadrul Sub-masurii 19.4 – 

PNDR | C19401082011643011983/09.12.2016

  

 
COMPONENTA GENERALA ( CELE 5 TEME OBLIGATORII CONFORM ADRESEI AM PNDR) 

TEME ÎNTREBĂRI CRITERII DE EVALUARE INDICATORI CUANTIFICARE METODE/TEH
NICA 

SURSE 

TEMA 2: 
Contribuţia 
operațiunilor 
realizate la 
atingerea 
obiectivelor 
prevăzute de 
strategie 
 
Gradul de atingere 
a rezultatelor 
planificate, a 
obiectivelor 
specifice și a 
impactului 
prevăzut prin 
strategia de 
dezvoltare locală 

 

Contribuția 
operațiunilor 
finanțate la 
atingerea 
rezultatelor, 
obiectivelor, 
impactului 
planificat, distinct 
de alți factori 
externi strategiei 

 
Eficiența costurilor 
înregistrate la 
nivelul 
operațiunilor 
finanțate 

2.1 

În ce măsură au 
fost atinse 
obiectivele 
strategiei sau care 
este 
probabilitatea 
atingerii acestor 
obiective în viitor, 
având în vedere 
progresul 
înregistrat până la 
data evaluării? 

(obligatoriu cf. 
Doc. AMPNDR) 

 
 
 
 
 
 
 

Procentul de obiective 
atinse 

Nr. masuri dedicate 
obiectivului de 
incluziune sociala 
Nr. de masuri dedicate 
minoritatilor 
 

 

 
 Nr. masuri dedicate obiectivului de incluziune sociala: 1 (M05/6B), proiect Infiintare si dotare 

Centru Comunitar pentru varstnici, depus si selectat de GAL pentru comuna Vladila, ulterior 
retras de catre solicitant de la AFIR, masura fiind relansata in cadul Apelului de Selectie nr. 
1/2018. 

 Nr. de masuri dedicate minoritatilor: 1 (M06/6B), proiect Pastrarea specificului local prin 
integrarea in comunitate a minoritatilor rome si a grupurilor defavorizate prin reabilitare 
gradinita sat Piatra, orasul Piatra Olt, depus si selectat de GAL si contractat la AFIR. 

  
 
 Recomandarea evaluatorului: Sustinerea aplicantului/aplicantilor interesat/interesati de depunerea 

unor proiecte de infrastructura sociala  - componenta hard – sa pregateasca un proiect 
complementar pentru componenta soft finantabila in cadrul POCU 2014 -2020 cu scopul asigurarii 
cheltuielilor operationale pentru functionare. 

 Aprecierea evaluatorului:  
 Măsura în care au fost atinse obiectivele la momentul evaluarii: nivel mediu 
 Probabilitatea atingerii obiectivelor pana la finalul programului: ridicata 

Analiza datelor 
administrative 
(cantitativa) 

Baza de date a GAL PLAIURILE 
OLTULUI 
Echipa tehnica a GAL PLAIURILE 
OLTULUI 

2.2 In ce masura a 
contribuit 
strategia la 
cresterea gradului 
de ocupare a 
fortei de munca la 
nivelul 
teritoriului? 
 
 
 
 
 
 
 

Sunt definiți indicatori de 
realizare adecvați, in ceea 
ce priveste numarul de 
locuri de munca, in cadrul 
masurilor ? 

Nr. de locuri de munca 
create, iar dintre 
acestea cate locuri de 
munca au fost pentru 
tineri si cate pentru 
femei? 

 
 M 01/2A - Facilitarea dezvoltarii exploatatiilor agricole avand ca scop transformarea acestora in 

exploatatii comerciale. Nr locuri de munca asumate prin SDL: 7. Nr. de locuri de munca asumate de 
beneficiari in proiectele selectate: 8. 

 M 02/6A – Incurajarea infiintarii de activitati non agricole in scopul trecerii la o economie rurala 
diversificata. Nr locuri de munca asumate prin SDL: 3. Nr. de locuri de munca asumate de beneficiari 
in proiectele selectate: 8.M 03/6A - Incurajarea diversificarii catre activitati non-agricole in cadrul 
exploatatiilor. Nr locuri de munca asumate prin SDL: 4. Nr. de locuri de munca asumate de 
beneficiari in proiectele selectate: 2. 
 

 Recomandarea evaluatorului: Initierea unor mecanisme specifice de monitorizare dedicate 
mentinerii locurilor de munca, inclusiv consilierii beneficiarilor cu privire la surse alternative de 
finantare respectand regula dublei finantari (ca de exemplu: subventii AJOFM pentru persoanele din 
categorii defavorizate, etc..). 

 Aprecierea evaluatorului:  
 Măsura în care au fost atinse obiectivele la momentul evaluarii: nivel mediu 
 Probabilitatea atingerii obiectivelor pana la finalul programului: ridicata 
 

Analiza datelor 
administrative 
(cantitativa) 

Baza de date a GAL PLAIURILE 
OLTULUI 
Echipa tehnica a GAL PLAIURILE 
OLTULUI 
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Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR). PNDR este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. PNDR este finanţat de Uniunea 

Europeană şi Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. 

Proiect finantat in cadrul Sub-masurii 19.4 – 

PNDR | C19401082011643011983/09.12.2016

  

 
COMPONENTA GENERALA ( CELE 5 TEME OBLIGATORII CONFORM ADRESEI AM PNDR) 

TEME ÎNTREBĂRI CRITERII DE EVALUARE INDICATORI CUANTIFICARE METODE/TEH
NICA 

SURSE 

 
2.3 Ce rezultate 
au obtinut 
proiectele 
finantate in ceea 
ce priveste 
imbunatatirea 
competitivitatii 
firmelor locale? 
 
 
 

Firmele locale si-au 
dezvoltat noi procese de 
productie si noi canale de 
desfacere? Au aparut 
firme locale nou 
infiintate? 

Nr. de firme locale 
sprijinite 
Nr. de firme nou 
infiintate 

 M 01/2A - Facilitarea dezvoltarii exploatatiilor agricole avand ca scop transformarea acestora in 
exploatatii comerciale. Numar de exploatatii agricole / beneficiari sprijiniti asumat prin SDL: 5. 
Numar de exploatatii agricole / beneficiari sprijiniti conform proiectelor selectate si contractate: 4, 
dintre care numar de firme existente: 2, numar de firme nou infiintate: 2. 

 M 02/6A – Incurajarea infiintarii de activitati non agricole in scopul trecerii la o economie rurala 
diversificata. Numar de beneficiari sprijiniti asumat prin SDL: -. Numar de firme existente: 2. Numar 
de firme nou infiintate: 2. 

 M 03/6A - Incurajarea diversificarii catre activitati non-agricole in cadrul exploatatiilor. Numar de 
beneficiari sprijiniti asumat prin SDL: -. Numar de firme existente: 1. Numar de firme nou infiintate: 
0. 

 Total firme existente sprijinite: x5. 
 Total firme nou infiintate: 4. 

 
 Recomandarea evaluatorului: organizarea de intalniri si consiliere specifica cu privire la 

imbunatatirea competitivatii intreprinderilor existente si canale de distributie / penetrarea pietei 
pentru cele nou infiintate cu scopul cresterii sanselor de functionare si, implicit, de mentinere a 
locurilor de munca, intr-o activitate competitiva pe piata. 

 Aprecierea evaluatorului:  
 Măsura în care au fost atinse obiectivele la momentul evaluarii: nivel ridicat 
 Probabilitatea atingerii obiectivelor pana la finalul programului: ridicata 

Analiza datelor 
administrative 
(cantitativa) 

Baza de date a GAL PLAIURILE 
OLTULUI 
Echipa tehnica a GAL PLAIURILE 
OLTULUI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEMA 3: 
Valoarea adăugată 
datorată metodei 
LEADER 
 
Modalităţile prin 
care au fost 
aplicate cele 7 
caracteristici 
specifice ale 
abordării LEADER 
 
Beneficiile obtinute 
datorita abordarii 
LEADER 

3.1 Ce beneficii 
au fost obtinute 
datorita metodei 
LEADER? 
(obligatoriu cf. 
Doc. AMPNDR) 

Capitalul social s-a 
îmbunătățit  

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

Metoda LEADER s-a dovedit necesara si eficienta in perioada de raportare la nivelul GAL PLAIURILE 
OLTULUI prin urmatoarele compoenente:  
• tipul și calitatea proiectelor pentru care metoda LEADER a permis acordarea de sprijin, comparativ cu 
alte scheme de sprijin  

 Masura care vizeaza infrastructura sociala din sursa multi-fond: PNDR – POCU, 2014-2020, 
lansata in cadrul Apelulului de Selectie nr. 1/2018  

 Integrarea minoritatii rrome intr-un proiect specific, de pastrare a valorilor traditionale si 
integrare multisectoriala (Pastrarea specificului local prin integrarea in comunitate a 
minoritatilor rome si a grupurilor defavorizate prin reabilitare gradinita sat Piatra, orasul 
Piatra Olt). 

• noile capacități ale zonei de activități GAL au fost abordate și stimulate, dat fiind ca toate autoritatile 
publice locala au fost interesate de accesarea de finantare nerambursabila, aflandu-se in acest moment 
in stadii diferite de pregatire / analiza / contractare si implementare a proiectelor. Desi valorile sunt mici 
comparativ cu nevoile comunitatilor, investitiile rezolva probleme reale ale locuitorilor din zona GAL si 
sustin increderea APL in accesarea de fonduri europene. 

• inovarea sociala a fost stimulată prin activitățile GAL, in actiuni asumate de beneficiari precum: 
- Imbunatatirea calitatii vietii si reducere excluziunii sociale prin combaterea segregarii: 
- Integrarea persoanelor cu risc de excuziune sociala din categoriile marginalizate; 
- Cresterea gradului de incluziune a copiilor din categoriile marginalizate, in special a celor din 

minoritatea roma prin facilitarea accesului la serviciile culturale si de agrement. 
• lărgirea grupului de potențiali beneficiari prin includerea in lista celor eligibili a ONG-urilor si 
parteneriatelor cu APL in cadrul proiectelor de infrastructura sociala, precum si a formelor asociative in 
sectorul agricol. Se remarca o mobilizare locală sporită și încurajarea indirectă a non-beneficiarilor de a 
participa la procesul de dezvoltare, dovada numarul foarte mare de membri in AGA si participarea 
acestora la intalnirile de lucru ale GAL. 
 

Analiza datelor 
administrative 
(cantitativa) 
Studiul de caz 
(calitativa) 
 
 
 

Baza de date a GAL PLAIURILE 
OLTULUI 
Echipa tehnica a GAL PLAIURILE 
OLTULUI  
Liderii locali 
Beneficiarii publici 
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Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR). PNDR este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. PNDR este finanţat de Uniunea 

Europeană şi Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. 

Proiect finantat in cadrul Sub-masurii 19.4 – 

PNDR | C19401082011643011983/09.12.2016

  

 
COMPONENTA GENERALA ( CELE 5 TEME OBLIGATORII CONFORM ADRESEI AM PNDR) 

TEME ÎNTREBĂRI CRITERII DE EVALUARE INDICATORI CUANTIFICARE METODE/TEH
NICA 

SURSE 

 Recomandarea evaluatorului: Derularea unor actiuni consecvente in proiectele atipice de 
infrastructura sociala si de sustinere a minoritatii rrome, cu scopul evidentierii unor proiecte pilot ca 
urmare a abordarii LEADER in teritoriu. Se impun actiuni de coeziune a actorilor locali, de participare 
activa si animare in cadrul actiunilor initiate de GAL in vederea consolidarii capacitatii liderilor 
informali. 

 Aprecierea evaluatorului: Imbunatatire considerabila, cu trend ascendant.  
 

3.2 Cum a 
influentat 
Programul 
LEADER 
(contributia SDL) 
creșterea 
capacității de a 
gestiona fonduri 
publice-private? 

Guvernanța locală s-a 
îmbunătățit la nivel local  
 

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

Din analiza activitatii in perioada de raportare se remarca o crestere considerabila a nivelului de 
guvernanta locala, astfel: 
 
 îmbunătățirea gestionării funcțiilor administrative pe plan local si implicare sporită a comunității și 

factorilor interesați în luarea deciziilor cu un grad ridicat de participare a actorilor locali la actiunile 
derulate de GAL. 

 creșterea rolului GAL în guvernanța pe diferite niveluri si implicarea organizatiei in diferite actiuni de 
natura a aduce un plus de valoare comunitatilor locale. 

 creșterea capacității de a gestiona fonduri publice-private prin implicarea unor experti care au mai 
participat la accesarea fondurilor din perioada anterioara de programare, 2007-2013. Se remarca 
multe si diverse proiecte ale autoritatilor publice locale in spiritul dezvoltarii comunitatilor:  
- Dotarea Serviciului Voluntar de Situatii de Urgenta al comunei Teslui, judetul Dolj 
- Modernizare serviciu iluminat public in comuna Birza, judetul Olt 
- Modernizarea retelei publice de iluminat in comuna Sopirlita, judetul Olt 
- Achizitie buldoexcavator pentru serviciul public local in cadrul primariei - Masura M04/6B - 

"Dezvoltarea zonelor rurale pentru a valorifica potentialul de crestere al GAL PLAIURILE 
OLTULUI" 

- Modernizarea retelei publice de iluminat in comuna Babiciu, judetul Olt 
- Construire teren de sport multifunctional in comuna Deveselu, sat Deveselu, str. 1 Decembrie 

1918, judetul Olt 
- Construire teren de sport multifunctional in satul Resca, com. Dobrosloveni, jud. Olt 
- Infiintare teren de sport multifunctional in comuna Falcoiu, judetul Olt 
- Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta in comuna Dobrun, judetul Olt cu doua 

utilaje – UTV 
- Dotarea Serviciului Voluntar de Situatii de Urgenta al comunei Brancoveni, judetul Olt, cu un 

buldoexcavator 
- Modernizare si eficientizare instalatii de iluminat public, comuna Studina, judetul Olt 
- Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta in comuna Osica de Jos, judetul Olt cu 

doua utilaje – UTV 
- Teren de sport sintetic in comuna Voineasa 
- Modernizare si extindere iluminat public in comuna Cezieni, judetul Olt 
- Mini teren de sport in comuna Stoenesti, judetul Olt 
- Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Scarisoara, judetul Olt, cu un 

buldoexcavator 
-  

 
 Recomandarea evaluatorului: orientarea si sustinerea APL pentru a accesa fonduri din diferite 

programe in vederea asigurarii complementaritatii investitiilor. Actiuni multiple de verificare si 
monitorizare a implementarii proiectelor si de respectare a obiectivelor transversale. Stimularea 

Analiza datelor 
administrative 
(cantitativa) 
Studiul de caz 
(calitativa) 
 
 
 

Baza de date a GAL PLAIURILE 
OLTULUI 
Echipa tehnica a GAL PLAIURILE 
OLTULUI  
Liderii locali 
Beneficiarii publici (directi) 
Chestionare aplicate pe locuitori 
(beneficiari indirecti) 
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COMPONENTA GENERALA ( CELE 5 TEME OBLIGATORII CONFORM ADRESEI AM PNDR) 

TEME ÎNTREBĂRI CRITERII DE EVALUARE INDICATORI CUANTIFICARE METODE/TEH
NICA 

SURSE 

initiativelor de parteneriat public – privat intre APL si ONG-urile din zona GAL, cu scopul derularii de 
actiuni comune de dezvoltare a zonei, implicand punctual si agentii economici locali. 

 
 Aprecierea evaluatorului: imbunătățire medie cu trend ascendent 

3.3 In ce masura, 
proiectele 
finantate prin 
LEADER (SDL) au 
contribuit la 
dezvoltarea 
spiritului 
antreprenorial? 
 

Rezultele implementării 
SDL-urilor au generat 
îmbunătățirea calității 
vieții în teritoriul vizat de 
strategie. 
 

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

In conformitate cu rezultatele intermediare din perioada de raportare, se constata urmatoarele: 
 Locuri de munca asumate la nivelul SDL: 14. Locuri de munca asumate de beneficiari in cadrul 

proiectelor depuse: 18 
 Exemple de actiuni inovative specifice mediului antreprenorial: 
- Achizitionarea unei mori cu ciocanele, cu ajutorul careia se va procesa productia obtinuta. 
- Modernizarea parcului de masini agricole prin achizitionarea de utilaje performante. 
- Introducerea si dezvoltarea de tehnologii noi si procedee noi, ajustarea profilului, nivelului si 

calitatii productiei la cerintele pietei 
- Cresterea competitivitatii prin dotarea minifabricutei cu linia de fabricatie peleti, avand 

tehnologie inovativa in zona. 
- Achizitia de utilaje de pregatire a terenului performante, cu un consum redus de combustibil si 

operatiuni performante. 
 

 Exemple privind componentele de MEDIU / CLIMA ca si principii orizontale in cadrul proiectelor 
initiate de beneficiarii privati si /sau publici in spiritul dezvoltarii comunitatii ca baza pentru 
initiative antreprenoriale: 

- Dezvoltarea infrastructurii locale prin modernizarea retelei publice de iluminat prin inlocuirea 
corpurilor existente cu corpuri de iluminat de 50 si 80 W tip LED 

- Realizarea unei dezvoltari durabile prin implicarea populatiei (prin SVSU) in sustinerea 
respectului fata de comunitate si de natura; 

- Cresterea calitatii prestarii serviciului de iluminat public prin modernizarea tuturor punctelor 
luminoase existente cu aparate de iluminat performante si consum energetic scazut; 

- Respectarea riguroasa a parametrilor luminotehnici stipulati de normele privind serviciul de 
iluminat public stabilite de C.I.E., la care Romania este afiliata, respectiv de C.N.R.I.; 

- Asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunitatii locale la serviciul de 
iluminat public. 

- Crearea unui mediu luminos conform normativelor si standardelor in vigoare si atractiv pentru 
locuitori si implicit cresterea gradului de atractivitate a zonei. 

 
 Recomandarea evaluatorului: continuarea monitorizarii pentru principiile transversale / orizontale 

in vederea urmaririi realizarii angajamentelor asumate prin proiecte. Tinand cont de importanta pe 
care o au achizitiile / lucrarile pentru beneficiarii privati, indeplinirea masurilor de MEDIU si CLIMA 
tinde sa ocupe un loc secundar intre prioritatile lor. 

 Aprecierea evaluatorului: imbunătățire medie cu trend ascendent 
 

Analiza datelor 
administrative 
(cantitativa) 
Sondaj opinie 
(cantitativa) 
Focus-grup 
(calitativa) 
 

Baza de date a GAL PLAIURILE 
OLTULUI 
Echipa tehnica a GAL PLAIURILE 
OLTULUI  
Liderii locali 
Beneficiarii publici (directi) 
Chestionare aplicate pe locuitori 
(beneficiari indirecti) 

TEMA 4: 
Factori de 
succes/insucces.  
 
Mecanismul de 
implementare a 
strategiei 

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

Gradul de pregatire a 
resurselor umane 

Gradul de instruire/ 
formare si calificativele 
obtinute de catre 
personalul GAL; 
Gradul de 
instruire/formare a 
beneficiarilor  

Membrii echipei tehnice GAL PLAIURILE OLTULUI au participat la numeroase actiuni de instruire, 
informare si cooperare cu alte grupuri de actiune locala ori Federatia Nationala a Grupurilor de Actiune 
Locala, inclusiv la initiative RNDR: 

 07-09.06.2017 la Conferința Regiunilor FNGAL Vest și Sud-Vest Oltenia; 
 Grupul de lucru LEADER organizat de RNDR la Sinaia in perioada 19-20.10.2017; 
 Conferinta Regiunii FNGAL Sud-Vest Oltenia organizata de FNGAL la Horezu in data de 

06.11.2017; 

Analiza datelor 
administrative 
(cantitativa) 
Observatia 
(calitativa) 

Baza de date a GAL PLAIURILE 
OLTULUI 
 (dosar resurse umane, fisele / 
rapoartele de evaluare a 
angajatilor); 
Echipa tehnica a GAL PLAIURILE 
OLTULUI  
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COMPONENTA GENERALA ( CELE 5 TEME OBLIGATORII CONFORM ADRESEI AM PNDR) 

TEME ÎNTREBĂRI CRITERII DE EVALUARE INDICATORI CUANTIFICARE METODE/TEH
NICA 

SURSE 

 
Gestionarea 
resurselor (umane, 
financiare și 
tehnice) și a relației 
cu beneficiarii 
proiectelor 
finanțate 
 
 
Influenţa factorilor 
interni şi externi 
asupra rezultatelor 
obținute prin 
implementarea SDL 

implementarea 
strategiei și 
rezultatele 
obținute?  
Ce măsuri au fost 
adoptate până la 
data evaluării și 
cu ce efecte? 
Ce măsuri sunt 
încă necesare? 
(obligatoriu cf. 
Doc. AMPNDR) 

(publici/privati), 
firmelor de consultanta 

 Participarea managerului de proiect care are responsabilități în ceea ce privește evaluarea 
implementării Strategiei de Dezvoltară Locală, la un modul de formare avand ca tema 
„Modalități de evaluare a implementării Strategiei de Dezvoltare Locală”; 

 Participarea responsabilului financiar care are responsabilități în ceea ce privește evaluarea 
implementării Strategiei de Dezvoltară Locală, la un modul de formare avand ca tema „Punerea 
în practică a planului evaluării”; 

 Grupul de Lucru LEADER organizat de RNDR la Drobeta-Turnu Severin in perioada 24.04.2018-
25.04.2018; 

 Participarea la Conferinta Regiunii Sud-Vest Oltenia organizata de FNGAL la Craiova in data de 
12.07.2018; 

 Conferinta Regionala PNDR, Grupul de Lucru LEADER organizat de RNDR la Craiova in perioada 
11.09.2018-12.09.2018. 
 

 
 Se remarca asistenta de specialitate in servicii de consultanta dedicate tuturor celor 3 componente ale 
implementarii SDL: 
1. Servicii de consultanta la organizarea apelurilor de selectie: elaborarea procedurii de selectie a 

proiectelor, elaborarea documentelor justificative pentru procedura de evaluare si selectie, de 
lansare a apelurilor de selectie in concordanta cu prevederile Ghidului SM19.2-PNDR (formulare 
cadru anunturi lansare/note prelungire apel, ghidurile solicitantului insotite de cererile de finantare 
si anexe, intocmirea, personalizarea si actualizarea formularelor de conformitate, eligibilitate si 
selectie pentru fiecare masura prevazuta de SDL, a formularelor de rapoarte intermediare/finale/de 
contestatii pentru cele 6 masuri incluse in SDL. 

2. Servicii de consultanta tehnica la managementul activitatii de functionare a GAL: elaborarea 
documentelor necesare planificarii si justificarii activitatilor derulate de echipa tehnica conform 
prevederilor SM19.4-PNDR: declaratii de esalonare, cereri de plata, rapoarte de activitate, memorii 
si note explicative, diverse probleme de ordin tehnic si financiar relationate cu activitatea de 
implementare. 

3. Servicii de consultanta la monitorizarea si evaluarea implementarii SDL: centralizarea si verificarea 
datelor primite de la echipa tehnica pentru evaluarea rezultatelor intermediare de implementare a 
SDL cu scopul cresterii gradului de absorbtie, minimizarii riscului de dezangajare a fondurilor alocate 
GAL si colectarii de date utile la nivelul programului LEADER prin mecanismele prevazute de SDL: 
gestionare, monitorizare, evaluare si control. 

 
 Recomandarea evaluatorului: initierea actiunilor de formare profesionala cuprinse in planul de 

achizitii al activitatii de functionare pentru liderii locali in vederea cresterii gradului de absorbtie si 
minimizarii riscului de corectii financiare ori de blocare a proiectelor din cauza unei analize 
insuficiente a pietei ori procedurilor de accesare si implementare a proiectelor. 

 Aprecierea evaluatorului: grad mediu 
 

Beneficiarii directi; 
Consultanti, experti externi – 
GUSTUS SRL. 

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

In luna octombrie 2017, Asociatia GAL PLAIURILE OLTULUI a lansat Apelul de selectie nr. 1 pentru toate 
masurile din SDL. In urma finalizarii procesului de evaluare si selectie, situatia aferenta implementarii 
masurilor din cadrul Prioritatii 6 este urmatoarea: 
 M02/6A – buget epuizat, 3 proiecte eligibile si neselectate in valoare totala de 150.000,00 euro; 
 M03/6A  
- suma ramasa disponibila pentru proiectele eligibile si neselectate: 155.564,00 euro;  

Analiza datelor 
administrative 
(cantitativa) 
Observatia 
(calitativa) 

Baza de date a GAL PLAIURILE 
OLTULUI 
Echipa tehnica a GAL PLAIURILE 
OLTULUI  
Liderii locali; 
Solicitantii de finantare in cadrul 
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TEME ÎNTREBĂRI CRITERII DE EVALUARE INDICATORI CUANTIFICARE METODE/TEH
NICA 

SURSE 

- 2 proiecte eligibile si neselectate in valoare totala de 355.635,44 euro;  
- valoarea aferenta primului proiect eligibil si neselectat: 155.750,00 euro;  
- necesar suma pentru finantarea primului proiect eligibil si neselectat: 186,00 euro; 

 M04/6B – 16 proiecte depuse cu o valoare de 798.197 euro, suma ramasa disponibila pentru 

sesiunea urmatoare: 101.803 euro / 0 proiecte in asteptare, Apel de selectie nr. 1/2018 in desfasurare; 

 M05/6B – 1 proiect depus cu valoarea de 97.257 euro, suma ramasa disponibila pentru sesiunea 

urmatoare: 2.743 euro / 0 proiecte in asteptare, Apel de selectie nr. 1/2018 in desfasurare; 
 ; 
 M06/6B – suma ramasa disponibila dupa finalizarea Apelului de selectie nr. 1/2017: 1.090,00 euro; 
 
 Recomandarea evaluatorului: Pentru Masura M03/6A - Incurajarea diversificarii catre activitati 

non-agricole in cadrul exploatatiilor data de finalizare a apelului a fost 30.11.2017, iar suma 
disponibila pentru finantarea proiectelor din cadrul primului apel a fost de 231.830 euro. Au fost 
depuse spre finantare un numar de 3 proiecte cu o valoare totala de 431.901,47 euro, toate fiind 
declarate eligibile si doar unul selectat pentru finantare, celelalte doua fiind eligibile si neselectate. 
Suma ramasa disponibila pentru finantarea proiectelor eligibile si neselectate este de 155.564,00 
euro, iar valoarea ajutorului public nerambursabil pentru primul proiect neselectat este de 
155.750,00 euro. Prin urmare, pentru a putea finanta primul dintre cele doua proiecte eligibile si 
neselectate este necesara alocarea unei sume de 186,00 euro si modificarea SDL. 

 Aprecierile evaluatorului: Medie cu trend ascendent. 

apelurilor de selectie organizate. 

Coeziunea parteneriatului Gradul de implicare 
/participare a 
partenerilor la 
activitatile organziate 
de GAL 

In cadrul activitatii de functionare privind implementarea SDL, au fost derulate numeroase actiuni 
menite sa asigure coeziunea parteneriatului, precum: 

 Comunicare, promovare, informare; 
 Instruire; 
 Participari la actiunile RNDR, REDR, etc.; 
 Elaborare si lansare apeluri de selectie pentru proiecte; 
 Sprijinire potentiali beneficiari in vederea depunerii de proiecte; 
 Organizare proces de evaluare si selectie a proiectelor - solutionare eventuale contestatii; 
 Monitorizarea proiectelor contractate; 
 Verificarea conformitatii cererilor de plata pentru proiectele selectate; 
 Monitorizarea implementarii SDL. 

 
 01.09.2017-30.11.2017: 1 anunt lansare apel de selectie publicat in presa si afisat la sediile unitatilor 

administrativ-teritoriale membre GAL; 
- 1 anunt prelungire apel de selectie publicat in presa; 
- 1.600 pliante realizate si distribuite; 
- 300 afise realizate si distribuite; 
- 3.000 flyere realizate si distribuite 
 01.12.2018-31.07.2018: - 4 anunturi de prelungire apel de selectie publicate in presa (mass-media 

regionala); 
- 5 anunțuri de prelungire apel de selectie afisate la sediile unitatilor administrativ-teritoriale membre 
GAL. 
 01.08.2018-30.09.2018 (in derulare pana la 30.11.2018): - 1 anunt lansare apel de selectie publicat 

in presa si afisat la sediile unitatilor administrativ-teritoriale membre GAL; 
- 1 anunt prelungire apel de selectie publicat in presa si afisat la sediile unitatilor administrativ-teritoriale 
membre GAL; 

Analiza datelor 
administrative 
(cantitativa) 
Focus-grup 
(calitativa) 
Observatia 
(calitativa) 

Baza de date a GAL PLAIURILE 
OLTULUI 
Echipa tehnica a GAL PLAIURILE 
OLTULUI  
Liderii locali din GAL: comunitatilor 
locale din judetul Olt, respectiv 
localitatile Osica de Jos, Falcoiu, 
Dobrun, Sopirlita, Pirscoveni, 
Brancoveni, Piatra Olt, Birza, 
Voineasa, Dobrosloveni, Farcasele, 
Stoenesti, Babiciu, Scarisoara, 
Cezieni, Deveselu, Vladila, 
Draghiceni, Studina si o comunitate 
locala din judetul Dolj, respectiv 
comuna Teslui. 
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TEME ÎNTREBĂRI CRITERII DE EVALUARE INDICATORI CUANTIFICARE METODE/TEH
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SURSE 

- 1.600 pliante realizate si distribuite in luna octombrie 2018; 
- 300 afise realizate si distribuite in luna octombrie 2018; 
- 3.000 flyere realizate si distribuite in luna octombrie 2018. 
 Realizarea si distribuirea de materiale de animare (informare) pentru Apelul de Selectie nr. 1/2017: 

 300 afise; 
 1.000 pliante; 
 2.000 flyere. 

O intalnire informativa cu privire la comunicarea rezultatelor obtinute in cadrul Apelului de selectie 
nr. 1/2017, organizata in data de 20.07.2018 in incinta sediului GAL PLAIURILE OLTULUI (Sala de 
sport) la care au participat 32 de persoane pentru care a fost asigurat serviciul de catering.Scopul 
intanirii informative a fost reprezentat de mediatizarea rezultatelor obtinute ca urmare a finalizarii 
Apelului de selectie nr. 1/2017 si asigurarea transparentei actiunior intreprinse de asociatie pentru 
implementarea strategiei de dezvoltare locala. La intalnire au participat 32 de persoane, atat actori 
si lideri locali din teritoriul GAL, cat si parteneri. Participantilor la intalnire li s-au oferit materiale de 
animare (informare), care au continut informatii relavante cu privire la proiectele selectate pentru 
finantare pe masurile lansate in cadrul apelului de selectie. 

 Site web functional si actualizat cu informatii relevante www.galplaiurileoltului.org.ro 
 Recomandarea evaluatorului: continuarea activitatilor de asigurare a transparentei si de implicare a 

partenerilor si liderilor locali in actiuni de natura sa asigure accesul la informatie si coeziunea atat de 
necesara derularii unui astfel de proiect. 

 Aprecierile evaluatorului: Ridicata 

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

Numar de proiecte 
declarate neconforme, 
neeligibile de catre 
AFIR 

Urmare a evaluarii privind conformitatea si eligibilitatea proiectelor depuse prin intermediul GAL, se 
constata ca nu au fost respinse proiecte, unul singur fiind retras de beneficiar si redepus in sesiunea 
urmatoare de selectie la GAL. 
 Recomandarea evaluatorului: Perfectionarea continua a echipei tehnice a GAL cu privire la 

actualizarile necesare a fi operate in metodologiile proprii, astfel incat sa nu existe proiecte respinse 
si sa fie minimizate actiunile de analiza a unor propuneri incoerente propuse de beneficiari. 

 Aprecierile evaluatorului: Ridicata. 

Analiza datelor 
administrative 
(cantitativa) 
  
Observatia 
(calitativa) 

Baza de date a GAL PLAIURILE 
OLTULUI 
Echipa tehnica a GAL PLAIURILE 
OLTULUI  
Experti AFIR/CDRJ; 
Consultanti, experti externi – 
GUSTUS SRL. 

Respectarea termenelor 
procedurale de evaluare a 
proiectelor depuse la AFIR 
 

Perioada de timp pana 
la semnarea 
contractului de 
finantare de catre 
beneficiar 

Perioada medie de evaluare a expertilor AFIR, analizata ca timp scurs de la depunerea proiectelor de 
catre beneficiari la sediile OJFIR / CRFIR pana la emiterea notificarii de contractare: 45 de zile. Semnarea 
contractelor de finantare a depins de fiecare beneficiar si de complexitatea documentelor necesare, cele 
mai mari intarzieri remarcandu-se la obtinerea creditelor bancare necesare asigurarii cofinantarii. Pana 
in prezent nu au fost respinse proiecte la contractare din cauza depasirii termenului de depunere a 
documentelor aferente. 
 Recomandarea evaluatorului: Intensificarea actiunilor de monitorizare ale echipei tehnice care 

trebuie sa se asigure ca beneficiarii (in special cei publici) raspund in termenele stabilite la 
solicitarile de informatii pentru semnarea contractelor de finantare. 

 Aprecierile evaluatorului: Medie cu perspectiva de imbunatatire. 

Analiza datelor 
administrative 
(cantitativa) 
Observatia 
(calitativa) 

Baza de date a GAL PLAIURILE 
OLTULUI 
Echipa tehnica a GAL PLAIURILE 
OLTULUI  
Experti AFIR/CDRJ; 
Consultanti, experti externi – 
GUSTUS SRL. 

Calitatea procesului de 
evaluare si selectie a 
proiectelor la nivel de 
AFIR, in special al celor 
atipice precum si cele 
referitoare la componenta 
sociala, minoritati 

Numar de proiecte 
declarate neconforme, 
neeligibile de catre 
AFIR si ulterior 
declarate conforme, 
eligibile de catre 
AM/SERVICIUL LEADER 

Nu se constata diferente de evaluare intre structurile MADR, AFIR – AM PNDR pentru niciun proiect 
depus spre evaluare si contractare. 

 
 Recomandarea evaluatorului: Actiuni de perfectionare continua si de dialog cu structurile 

implicate, pentru a se evita riscul dezangajarii de fonduri din perspectiva blocajelor in diverse 
structuri de analiza. 

 Aprecierile evaluatorului: Ridicata 

Analiza datelor 
administrative 
(cantitativa) 
 
Observatia 
(calitativa) 

Baza de date a GAL PLAIURILE 
OLTULUI 
Echipa tehnica a GAL PLAIURILE 
OLTULUI  
Experti AFIR/CDRJ; 
Consultanti, experti externi – 
GUSTUS SRL. 
AM/SERVICIUL LEADER; 
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Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR). PNDR este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. PNDR este finanţat de Uniunea 

Europeană şi Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. 

Proiect finantat in cadrul Sub-masurii 19.4 – 

PNDR | C19401082011643011983/09.12.2016

  

 
COMPONENTA GENERALA ( CELE 5 TEME OBLIGATORII CONFORM ADRESEI AM PNDR) 

TEME ÎNTREBĂRI CRITERII DE EVALUARE INDICATORI CUANTIFICARE METODE/TEH
NICA 

SURSE 

Alocarea financiara din 
cadrul PNDR programului 
LEADER, satisface nevoia 
locala de finantare?  
 

Procent din PNDR 
alocat programului 
LEADER 

Nevoile identificate la nivelul SDL sunt multiple si de structura, astfel ca fondurile alocate la nivelul GAL 
nu satisfac solicitarile. Gradul de saracie este unul ridicat si discrepantele intre paturile sociale sunt 
majore, desi zona este favorabila agriculturii si beneficiaza de o pozitie geografica competitiva. 
 
 Recomandarea evaluatorului: Elaborarea de propuneri catre AM PNDR, centralizate la nivelul 

FNGAL, in vederea cresterii alocarii pentru programul LEADER aferent urmatoarei perioade de 
programare, coroborat cu redirectionarea de economii identificate de AFIR – AM PNDR chiar in 
actuala programare. 

 Aprecierile evaluatorului: Redusa 

Analiza datelor 
administrative 
(cantitativa) 
Observatia 
(calitativa) 

Baza de date a GAL PLAIURILE 
OLTULUI 
Echipa tehnica a GAL PLAIURILE 
OLTULUI  
Experti AFIR/CDRJ; 
AM/SERVICIUL LEADER; 

TEMA 5: 
Contribuția SDL la 
aria de intervenție 
6B 
 
Contribuția 
efectivă a SDL la 
dezvoltarea locală 
în zonele rurale, 
conform criteriilor 
de evaluare și 
indicatorilor 
comuni aferenți 
ariei 6B. 

5.1 
În ce măsură a 
sprijinit SDL 
dezvoltarea locală 
în zonele rurale? 
(obligatoriu cf. 
Doc. AMPNDR) 

Serviciile şi infrastructurile 
locale în zonele rurale au 
fost îmbunătăţite; 
 

Procentajul populației 
rurale vizate de 
strategiile de 
dezvoltare locală 

 
Numărul și valoarea publică eligibilă a proiectelor contractate ca urmare a sesiunilor de selecție lansate 
acopera o buna parte a bugetului GAL in valoare totala de 2.080.087 EUR (fara a considera cheltuielile 
aferente functionarii): 

 Grad de contractare: 75,14% 
 
 
 

Masura 
Numar proiecte 

contractate 

Valoare publica 
eligibila 
-Euro- 

M01/2A “Facilitarea dezvoltarii 
exploatatiilor agricole avand ca scop 
transformarea acestora in exploatatii 
comerciale” 

4 529.503,00 

M02/6A "Incurajarea infiintarii de activitati 
non agricole in scopul trecerii la o economie 
rurala diversificata" 

4 200.000,00 

M03/6A “Incurajarea diversificarii catre 
activitati non-agricole in cadrul 
exploatatiilor” 

1 76.266,00 

M04/6B “Dezvoltarea zonelor rurale pentru 
a valorifica potentialul de crestere al 
teritoriului GAL Plaiurile Oltului” 

14 698.214,00 

M06/6B "Pastrarea specificului local prin 
integrarea in comunitate a minoritatii rome 
si a grupurilor defavorizate" 

1 58.910,00 

Total general 24 1.562.893,00 

 

Analiza datelor 
administrative 
(cantitativa 
Observatia 
(calitativa) 

Baza de date a GAL PLAIURILE 
OLTULUI 
Echipa tehnica a GAL PLAIURILE 
OLTULUI  
Echipa tehnica GAL, 
Partenerii publici din GAL - 
comunitatilor locale din judetul Olt, 
respectiv localitatile Osica de Jos, 
Falcoiu, Dobrun, Sopirlita, 
Pirscoveni, Brancoveni, Piatra Olt, 
Birza, Voineasa, Dobrosloveni, 
Farcasele, Stoenesti, Babiciu, 
Scarisoara, Cezieni, Deveselu, 
Vladila, Draghiceni, Studina si o 
comunitate locala din judetul Dolj, 
respectiv comuna Teslui. 
 
 
 
 
 
 
Baza de date a GAL PLAIURILE 
OLTULUI 
Echipa tehnica a GAL PLAIURILE 
OLTULUI  
 
Partenerii publici din GAL anterior 
mentionati. 
 

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

Procentajul populației 
rurale care beneficiază 
de 
servicii/infrastructuri 
îmbunătățite 

Analiza datelor 
administrative 
(cantitativa) 
Observatia 
(calitativa) 

Strategiile de dezvoltare 
locală au determinat 
crearea de oportunităţi de 
ocupare a forței de muncă 

Locuri de muncă create 
în cadrul proiectelor 
sprijinite (LEADER). 

Analiza datelor 
administrative 
(cantitativa) 
Observatia 
(calitativa) 

Informații suplimentare Număr de 
proiecte/iniţiative 
susţinute prin SDL. 
 

Analiza datelor 
administrative 
(cantitativa) 
Observatia 
(calitativa) 
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Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR). PNDR este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. PNDR este finanţat de Uniunea 

Europeană şi Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. 

Proiect finantat in cadrul Sub-masurii 19.4 – 

PNDR | C19401082011643011983/09.12.2016

  

 
COMPONENTA GENERALA ( CELE 5 TEME OBLIGATORII CONFORM ADRESEI AM PNDR) 

TEME ÎNTREBĂRI CRITERII DE EVALUARE INDICATORI CUANTIFICARE METODE/TEH
NICA 

SURSE 

 Locuri de munca asumate in cadrul proiectelor selectate : 18, comparativ cu minimul de 14 
asumat prin SDL. 

 
 Recomandarea evaluatorului: Continuarea masurilor de implementare a SDL cu acceasi 

determinare si entuziasm pentru cresterea gradului de absorbtie si fructificarea oportunitatii 
dezvoltarii unui program de tip CLLD in teritoriul GAL. 

 Aprecierile evaluatorului: In mare masura 

TEME SUPLIMENTARE ABORDATE DE GAL (Componenta specifică SDL) 

TEMA 6: 
 
Sustenabilitate 

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

Capacitatea de a atrage 
finantari complementare 
cu SDL  

Nr. proiecte depuse pe 
alte surse de finantare 

Se remarca interesul Autoritatilor Publice Locale de a accesa finantari prin PNDL, PNDR 2014-2020, POR 
2014-2020 si nu in ultimul rand POCU 2014-2020. Pentru acesta din urma exista 2 initiative ale 
comunelor Dobrun si Voineasa in proiecte pe interventia 4.1 care vizeaza dezvoltarea comunitatilor 
marginalizate pe cele trei componente principale: locuire, educatie si ocupare. Totodata, din cele 20 de 
comune membre in GAL Plaiurile Oltului, 19 implementeaza proiecte in cadrul Programului National de 
Dezvoltare Locala 2017 – 2020.  
 
 Recomandarea evaluatorului: Sustinerea si incurajarea beneficiarilor publici si privati, a liderilor 

locali sa completeze finantarea prin GAL cu proiecte finantate din alte surse in vederea acopererii 
nevoilor anterprenoriale si ale comunitatii in general. 

 Aprecierile evaluatorului: Medie 

Analiza datelor 
administrative 
(cantitativa) 
Observatia 
(calitativa) 

Baza de date a GAL PLAIURILE 
OLTULUI 
Echipa tehnica a GAL PLAIURILE E 
OLTULUI  
Partenerii publici din GAL - 
comunitatilor locale din judetul Olt, 
respectiv localitatile Osica de Jos, 
Falcoiu, Dobrun, Sopirlita, 
Pirscoveni, Brancoveni, Piatra Olt, 
Birza, Voineasa, Dobrosloveni, 
Farcasele, Stoenesti, Babiciu, 
Scarisoara, Cezieni, Deveselu, 
Vladila, Draghiceni, Studina si o 
comunitate locala din judetul Dolj, 
respectiv comuna Teslui. 

6.2 Alocarea 
totala pentru SDL, 
o considerati 
justificata in 
contextul in care 
ponderea celor 
doua criterii in 
calcularea 
bugetului SDL 
este egala, 
respectiv 50% 
populatie si 50% 
teritoriu ? 

Capacitatea de a negocia 
si justifica modificarea 
procentelor, in contextul 
in care potentialii 
beneficiari ai proiectelor 
sunt reprezentati de 
populatie si nu de 
teritoriu?Identificarea 
altor criterii de repartizare 
a bugetului alocat SDL 

Nr. proiecte prin SDL; 
Nr. de beneficiari 
sprijiniti; 

Nr. proiecte contractate prin SDL: 24 .  
Nr. de beneficiari sprijiniti: 24 
Bugetul alocat pentru GAL PLAIURILE OLTULUI a fost diminuat in comparatie cu abordarea din perioada 
de programare 2007 – 2013 din cauza ponderii teritoriului de 50%. Acordarea bugetului in functie de 
populatie ar trebui sa fie prioritara, astfel incat sa poata beneficia de investitii (in special de cele de 
interes colectiv) cat mai multe familii. 
 
 Recomandarea evaluatorului: Centralizarea propunerilor la nivelul GAL si impliciat FNGAL in 

vederea transmiterii unei abordari coerente catre AM PNDR privind viitoarea perioada de 
programare. 

 Aprecierile evaluatorului: Medie 

Analiza datelor 
administrative 
(cantitativa) 
Observatia 
(calitativa) 

Baza de date a GAL PLAIURILE 
OLTULUI 
Echipa tehnica a GAL PLAIURILE 
OLTULUI  
Partenerii publici din GAL - 
comunitatilor locale din judetul Olt, 
respectiv localitatile Osica de Jos, 
Falcoiu, Dobrun, Sopirlita, 
Pirscoveni, Brancoveni, Piatra Olt, 
Birza, Voineasa, Dobrosloveni, 
Farcasele, Stoenesti, Babiciu, 
Scarisoara, Cezieni, Deveselu, 
Vladila, Draghiceni, Studina si o 
comunitate locala din judetul Dolj, 
respectiv comuna Teslui. 
AM / SERVICIUL LEADER; 

TEMA 7: 
 
 
 Multiplicarea SDL 

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

Gradul de vizibilitate 
externa a activitatilor 

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

In ceea ce priveste comunitatile marginalizate, exista un interes crescand si multiple intalniri cu privire la 
implementarea celor mai bune masuri in comunele Voineasa si Dobrun (care implementeza proiecte 
prin 4.1 POCU 2014 -2020 in parteneriat cu diverse organizatii mari la nivel national, fiecare cu un buget 
de 5 milioane euro), precum si in comuna Vladila interesata sa dezvolte in permiera in sistem multi-fond 
PNDR 2014-2020 – POCU 2014-2020. Se adauga transferul de know how si intalnirile de lucru cu 
reprezentantii GAL INIMA ROMANATIULUI din municipiul Caracal aflat la limita teritoriului GAL 
PLARIUILE OLTULUI care implementeaza tot intr-o abordare multi fond un proiect complex de tip DLRC 

Observatia 
(calitativa) 
Chestionarul 

Baza de date a GAL PLAIURILE 
OLTULUI 
Echipa tehnica a GAL PLAIURILE 
OLTULUI  
Reprezentantii UAT Comuna 
Dobrun, comuna Voineasa, GAL 
INIMA ROMANATIULUI 
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Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR). PNDR este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. PNDR este finanţat de Uniunea 

Europeană şi Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. 

Proiect finantat in cadrul Sub-masurii 19.4 – 

PNDR | C19401082011643011983/09.12.2016

  

 
COMPONENTA GENERALA ( CELE 5 TEME OBLIGATORII CONFORM ADRESEI AM PNDR) 

TEME ÎNTREBĂRI CRITERII DE EVALUARE INDICATORI CUANTIFICARE METODE/TEH
NICA 

SURSE 

GAL? cu un buget de 7 milioane de euro in cadrul POR – POCU 2014-2020. 
 

 Recomandarea evaluatorului: Intensificarea actiunilor de colaborare intre comuna Vladila si GAL 
INIMA ROMANATIULUI, intrucat beneficiarul GAL PLAIURILE OLTULUI poate beneficia de transfer de 
know – how de la organizatia caracaleana in vederea elaborarii si implementarii unui proiect cu 
finantare POCU 2014-2020. Se recomanda de asemenea mai multe vizite de lucru ale 
reprezentantilor comunei Vladila nu doar in comunitatea marginalizata de la Dobrun, ci chiar la 
implementarea actiunilor finantate de POCU 2014-2020 la partenerii de proiect in alte regiuni de 
dezvoltare. 

 Aprecierile evaluatorului: Medie 

 

TEMA 8: 
 
 
CONTINUITATE & 
STABILITATE 

8.1 Teritoriul GAL 
si parteneriatul 
GAL a ramas 
acelasi de la 
constituire? 

Gradul de interactiune 
intre membrii 

Numarul de modificari 
in structura 
parteneriatului 

Structura parteneriatului GAL PLAIURILE OLTULUI este una complexa si coerenta, stabilita la elaborarea 
SDL: numarul total de membri este de 88, respectiv: 20 de autoritati publice locale, 13 ONG-uri si 55 de 
enitati private. Gradul de reprezentativitate al fiecarui sector este de 22,73% pentru sectorul public, 
77,27% pentru sectorul privat si societate civila, iar ponderea entitatilor din mediul urban in totalul 
partenerilor este de 4,54%. 
Desi nu au fost operate modificari cu privire la noi membri, consideram ca acest aspect nu reprezinta o 
prioritate, dat fiind ca in ansamblu este o structura eficienta si functionala, adecvata la dimensiunea 
teritoriului. 
 
 Recomandarea evaluatorului: Initierea unor invitatii de lucru si o mai mare deschidere prin 

comunicate via pagina web a GAL cu privire la aderarea de noi membri. 
 Aprecierile evaluatorului: Ridicata 

Analiza datelor 
administrative 
(cantitativa) 
Observatia 
(calitativa) 

Baza de date a GAL PLAIURILE 
OLTULUI 
Echipa tehnica a GAL PLAIURILE 
OLTULUI  
Partenerii publici din GAL - 
comunitatilor locale din judetul Olt, 
respectiv localitatile Osica de Jos, 
Falcoiu, Dobrun, Sopirlita, 
Pirscoveni, Brancoveni, Piatra Olt, 
Birza, Voineasa, Dobrosloveni, 
Farcasele, Stoenesti, Babiciu, 
Scarisoara, Cezieni, Deveselu, 
Vladila, Draghiceni, Studina si o 
comunitate locala din judetul Dolj, 
respectiv comuna Teslui. 

TEMA 9: 
 
Stadiul 
implementării SDL 
îndeplinirea 
obiectivelor și 
indicatorilor 
specifici SDL 

9.1 În ce măsură 
au fost îndeplinite 
obiectivele și 
indicatorii propuși 
prin SDL? 
 

Indicatori Nr. persoane instruite 
Nr. exploatații/ 
sprijinite 
Locuri de muncă 
Populația netă care 
beneficiază de 
infrastructura sociala 

Nr. exploatații/ sprijinite:  
 Indicator propus prin SDL: 5 
 Rezultate intermediare obtinute: 1 

Locuri de muncă:  
 Indicator propus prin SDL: 14 
 Rezultate intermediare obtinute: 2 

Populația netă care beneficiază de servicii / infrastructuri imbunatatite:  
 Indicator propus prin SDL: – 35.000 locuitori 
 Rezultate intermediare obtinute: - 0 

 Recomandarea evaluatorului: Monitorizarea proiectelor contractate in vederea realizarii 
indicatorilor asumati. ). 

 Aprecierile evaluatorului: Medie 

Studiul 
documentelor 

Baza de date a GAL PLAIURILE 
OLTULUI 
Echipa tehnica a GAL PLAIURILE 
OLTULUI  
 

TEMA 10: 
 Perceptia GAL in 
teritoriu 

10.1 Conditia 
sociala a 
agricultorilor si a 
familiilor acestora 
s-a imbunatatit? 

Procentul de crestere a 
gradului de satisfactie a 
fermierilor din teritoriu  

Nr. de membri de 
familie care au loc de 
munca in cadrul fermei 

Exploatatiile sprijinite in cadrul M01/2A “Facilitarea dezvoltarii exploatatiilor agricole avand ca scop 
transformarea acestora in exploatatii comerciale” propun crearea a  8 locuri de munca dintre cele 18 de 
la nivelul SDL cu o alocare acordata unor operatori cu exploatatii diferite ca si dimensiuni: 

M01/2A “Facilitarea dezvoltarii exploatatiilor agricole avand ca 
scop transformarea acestora in exploatatii comerciale”   8  

AGROVIO TOCEA SRL 2  
DUMITRU SILVIU - FLORIAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA 2  
SC BROROMOS IMPEX SRL 3  
STIRBU S. DANUT INTREPRINDERE INDIVIDUALA 1  

Analiza datelor 
administrative 
(cantitativa) 
Observatia 
(calitativa) 

Baza de date a GAL PLAIURILE 
OLTULUI 
Echipa tehnica a GAL PLAIURILE 
OLTULUI  
Beneficiarii indirecti; 
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Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR). PNDR este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. PNDR este finanţat de Uniunea 

Europeană şi Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. 

Proiect finantat in cadrul Sub-masurii 19.4 – 

PNDR | C19401082011643011983/09.12.2016

  

 
COMPONENTA GENERALA ( CELE 5 TEME OBLIGATORII CONFORM ADRESEI AM PNDR) 

TEME ÎNTREBĂRI CRITERII DE EVALUARE INDICATORI CUANTIFICARE METODE/TEH
NICA 

SURSE 

 Recomandarea evaluatorului: Supervizarea mentinerii indicatorilor privind locurile de munca nou 
create / mentinute in cadrul proiectelor pe toata durata de implementare / monitorizare a acestora. 

 Aprecierile evaluatorului: Medie 

TEMA 11: 
Capacitatea de a 
angrena/implica 
tineri sau asociatii 
de tineret 
 

11.1 Implicarea 
tinerilor in 
dezvoltarea rurala 
durabila? 

Gradul de implicare a 
tinerilor si asociatiilor de 
tineret (inclusiv grupuri 
nonformale) 

Nr. organizatii de tineri 
implicate la diferite 
activitati GAL 

In conformitate cu prevederile SDL, GAL PLAIURILE OLTULUI si-a propus ca prin obiectivele 
specifice si directiile sale de actiune sa imbunatateasca participarea tinerilor pe piata muncii, atat 
cantitativ, cat si calitativ, sa-i capaciteze pentru dezvoltarea si valorificarea potentialului lor profesional, 
sa dezvolte capacitatea tinerilor de a cauta, gasi si ocupa locuri de munca potrivite pregatirii si 
abilitatilor lor profesionale, sa-i sprijine in infiintarea si dezvoltarea de afaceri proprii toate aceste fiind 
in concordanta cu Strategia Nationala in domeniul politicii de tineret 2015-2021. Patru din cele sase 
masuri incluse in SDL a vizat crearea de noi locuri de munca, ajutand implicit si la stoparea migratiei 
tinerilor catre mediul urban, iar masura M 01/2A favorizeaza tinerii prin majorarea sprijinului public in 
cazul investitiilor realizate in domeniul agricol. 
Masurile angajate de GAL sunt in concordanta cu analiza SWOT care identifica in randul oportunitatilor: 
 Stimularea integrarii tinerilor in viata rurala prin facilitarea accesului la finantare nerambursabila; 
 Prezenta la nivelul teritoriului a unui numar relativ mare de ONG-uri ce reprezinta interesele 

tinerilor, femeilor si ale minoritatii de etine roma; 
Se remarca o participare activa in animarea comunitatilor din partea urmatoarelor organizatii de tineri: 
 Asociatia pentru Cultura si Initiativa Civica a fost preocupata de dezvoltarea unei atitudinii proactive 

in randul tinerilor in ceea ce priveste participarea acestora la viata economica si asociativa, cautarea 
oportunitatilor si informatiilor, precum si dezvoltarea personala si profesionala continua. 

 Asociatia Orizonturi Oltenesti sprijina protejarea mediului inconjurator si a solului si impreuna cu 
Asociatia pentru Cultura si Initiativa Civica urmareste dezvoltarea unei atitudinii proactive in randul 
tinerilor in ceea ce priveste participarea acestora la viata economica si asociativa, cautarea 
oportunitatilor si informatiilor, precum si dezvoltarea personala si profesionala continua. 

 Asociatia Iancu Jianu asigura supravegherea copiilor dupa sau inainte de programul scolar sub 
indrumare competenta; promovarea si sustinerea antreprenoriatului feminin, a intereselor femeilor 
de afaceri; apararea intereselor femeilor tinere in raporturile cu autoritatile publice centrale si 
locale, precum si in relatiile cu alte organisme din tara si strainatate. 

 Asociatia “Agricultorul Informat” din Comuna Pirscoveni reuneste tinerii crescatori de animale, 
legumicultori, apicultori, producatori si agricultori intr-o asociatie puternica, cu reprezentarea 
intereselor generale a membrilor asociatiei in relatiile cu structurile administratiei centrale, locale, 
ale puterii executive, legislative si judecatoresti, cu alte organisme interne si internationale in 
vederea realizarii obiectivelor, de a apara onoarea, libertatea si independenta membrilor sai in 
exercitarea profesiei fiecaruia de a sustine interesele profesionale si economice ale acestora. 

 
 Recomandarea evaluatorului: Mentinerea colaborarii cu asociatiile si organizatiile non formale de 

tineri in teritoriul GAL in vederea asigurarii coerentei interventiilor SDL si frunctificarii oportunitatii 
de a avea tineri interesati si muncitori, dornici sa contribuie la dezvoltarea comunitatii. 

 Aprecierile evaluatorului: Ridicata 

Analiza datelor 
administrative 
(cantitativa 
Observatia 
(calitativa) 

Baza de date a GAL PLAIURILE 
OLTULUI 
Echipa tehnica a GAL PLAIURILE 
OLTULUI  
Beneficiarii indirecti; 
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Pentru a putea îmbunătăți logica de intervenție a strategiei, a fost necesară o verificare atentă a 
coerenţei logice, a rigorii conceptuale, a fezabilității activităților date fiind resursele financiare 
disponibile și a măsurii în care activitățile prevăzute sunt încă relevante în condițiile unor nevoi dinamice. 
Verificarea logicii de intervenție a reprezentat una dintre cele mai bune ocazii de a genera un schimb de 

idei pentru a identifica modalități de îmbunătățire a implementării strategiei, precum și pentru o 
eventuală reorientare a activităților viitoare ale strategiei în funcție de logica revizuită a intervenției.  
 

Acest proces a avut o importanță deosebită în ceea ce privește învățarea colectivă, mai ales având în 
vedere faptul că persoanele implicate în implementarea și evaluarea strategiei sunt diferite de 
persoanele care au elaborat strategia. Verificarea cadrului strategic pentru GAL PLAIURILE OLTULUI a 

insemnat în principal reanalizarea sistemului de obiective pentru a asigura o coerență și legături logice 
solide între elementele de pe diferite niveluri (obiectiv general, obiective specifice aferente măsurilor 
incluse în SDL, rezultate așteptate).  
 

Verificarea structurii logice a permis identificarea punctelor tari și punctelor slabe ale logicii pentru 

evaluarea SDL implementata de GAL PLAIURILE OLTULUI, a eventualelor incoerențe, reanaliza ipotezelor 
pe care s-a bazat strategia și verificarea modului de cuantificare a efectelor directe. A fost necesara o 

analiză de detaliu, prin construirea unei matrici logice și verificarea unor elemente de corerență și 
relevanță: 

La nivelul SDL implementata de GAL PLAIURILE OLTULUI, valoarea adăugată a LEADER/DLRC se exprimă 
prin:  

 Un capital social îmbunătățit, care este înțeles ca fiind un concept multidimensional care include 

caracteristici ale organizațiilor sociale precum rețelele, normele și încrederea socială care facilitează 
coordonarea și cooperarea în vederea obținerii unor beneficii reciproce.  

 O guvernanță îmbunătățită include instituțiile, procesele și mecanismele prin care părțile interesate 
publice, economice și ale societății civile își exprimă interesele, își exercită drepturile legale, își 
îndeplinesc obligațiile și își rezolvă diferențele pentru a gestiona afacerile publice la toate nivelurile 

prin colaborare.  

 Rezultate și impacturi sporite ca urmare a implementării programului/strategiei, comparativ cu 

implementarea fără metoda LEADER.  

 

Metoda LEADER reprezintă aplicarea combinată a principiilor acesteia: 
(1) strategii de dezvoltare locală pe zone;  
(2) abordare ascendentă;   

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

(4) abordare multisectorială;  
(5) inovare;  

(6) colaborarea în rețea;  
(7) cooperare teritorială.  

 

Aplicarea principiilor DLRC a imbunatatit la nivelul GAL PLAIURILE OLTULUI capitalul social și guvernanța 
locală în zona GAL prin determinarea unei schimbări comportamentale la actorii-cheie și/sau la publicul larg. 
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 Schimbările comportamentale:  

 Guvernanța locală îmbunătățită  

 

 Capitalul social  

Schimbările dorite la nivelul capitalului social și al guvernan-

ei locale ar trebui să fie deja identificate în etapa de pregătire 
activităților GAL (de exemplu, să fie descrise în logica de in-

ervenție a strategiei DLRC sau în secțiunea de justificare a 

roiectelor de cooperare și a diferitelor activități de animare).  
 

 

În cele din urmă, valoarea adăugată a metodei LEADER ar 
trebui să fie evidentă, de asemenea, sub forma rezutatelor 

sporite (mai exact, tipul și calitatea proiectelo implementate 

ar trebui să facă diferența față de proiectele care sunt sau ar fi 
trebuit teoretic să fie implementat în cadrul unor 
programe/măsuri diferite).  

 

Identificarea principalelor categorii de factori interesați ai evaluării a fost totodată importantă in 

procesul de evaluare pentru: 

 planificarea evaluării - stabilirea modului de implicare a acestor factori interesați în planificarea 
evaluării, acest aspect fiind important atât pentru formularea întrebărilor de evaluare, cât și pentru 
implementarea evaluării; 

 comunicarea rezultatelor evaluării - clarificarea grupurilor țintă ale comunicării și a nevoilor acestora 
contribuie la o planificare mai eficace a canalelor și modalităților de comunicare cu acestea.  
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6 CONCLUZII, RECOMANDARI SI LECTII INVATATE 

 

Valoarea adăugată a măsurii LEADER/DLRC este creată prin activitățile derulate in teritoriu de GAL 

PLAIURILE OLTULUI sub forma schimbărilor produse la nivelul comportamentului actorilor locali implicați 
în aceste activități. Dimensiunile în care preconizăm ca pana la incheierea programului vor apărea efecte 
cuantificabile sunt:  

 un capital social îmbunătățit la nivel local; 
 o guvernanță îmbunătățită la nivel local;  
 rezultate îmbunătățite ca urmare a implementării strategiei.  

Aceaste linii de dezvoltare duc la îmbunătățirea capitalului social care constă în capacitatea colectivă a 
actorilor cheie de a crea și a dezvolta noi idei, dar și a guvernanței locale, precum și la schimbări 
structurale pe teritoriul GAL pe termen lung. 

 

6.1 Prezentarea sintetică a concluziilor generale ale evaluării 
 

 

Rezultatul activității de verificare a logicii de intervenție a SDL este reprezentat de setul 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: 

http://www.galplaiurileoltului.org.ro/


ASOCIATIA GAL PLAIURILE OLTULUI 
Jud Olt, comuna Dobrun, str. Principala, nr. 117, cam 6 

Registrul Special 3/05.05.2015 | CIF: 34458720 

gal.plaiurileoltului@yahoo.com | +40 786 985 000 

http://www.galplaiurileoltului.org.ro 

 

54 

Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR). PNDR este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. PNDR este finanţat de Uniunea 

Europeană şi Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. 

Proiect finantat in cadrul Sub-masurii 19.4 – 

PNDR | C19401082011643011983/09.12.2016

  

TEME ÎNTREBĂRI RECOMANDARI 

TEMA 1: 
Logica intervenției SDL:  

 

*Relevanța strategiei față de nevoile 
și potențialul de dezvoltare din 
teritoriu 

*Coerența internă și cu politicile de 
referință relevante 

 

1.1 În ce măsură logica de intervenție a 
strategiei de dezvoltare locală este încă 
relevantă față de nevoile socio-
economice și potențialul de dezvoltare 
ale teritoriului?  
(obligatoriu cf. Doc. AMPNDR) 

 Recomandarea evaluatorului: Propunere de modificare SDL care implica majorarea alocarii financiare a Masurii M 03/6A - Incurajarea diversificarii catre activitati non-
agricole in cadrul exploatatiilor din cadrul Prioritatii 6 de la 231.830 euro la 232.016 euro prin realocarea sumei de 186,00 euro de la Masura M 06/6B - Pastrarea 
specificului local prin integrarea in comunitate a minoritatii rome si a grupurilor defavorizate cu scopul finantarii primului proiect eligibil si neselectat, deoarece pe langa 
generarea de venituri din activitatea derulata, un alt obiectiv il reprezinta crearea a 3 noi locuri de munca, aspect care va contribui la atingerea indicatorilor de rezultat 
asumati prin SDL. 

 Aprecierea evaluatorului: Foarte relevantă 

1.2 Cât de coerentă este logica 
intervenției care stă la baza strategiei de 
dezvoltare locală? 
(obligatoriu cf. Doc. AMPNDR) 

 Recomandarea evaluatorului: Planificarea unor activitati de atenta monitorizare a implementarii proiectelor, astfel incat sa fie la timp detectate eventuale blocaje care ar 
duce la dezangajarea fondurilor. In acest fel, contractele reziliate vor putea fi transferate printr-un nou apel de selectie catre proiecte viabile noi sau aflate in asteptarea 
acordarii finantarii. 

 Aprecierea evaluatorului: Foarte coerenta 

TEMA 2: 
Contribuţia operațiunilor realizate 
la atingerea obiectivelor prevăzute 
de strategie 
 
Gradul de atingere a rezultatelor 
planificate, a obiectivelor specifice și 
a impactului prevăzut prin strategia 
de dezvoltare locală 

 

Contribuția operațiunilor finanțate la 
atingerea rezultatelor, obiectivelor, 
impactului planificat, distinct de alți 
factori externi strategiei 

 
Eficiența costurilor înregistrate la 
nivelul operațiunilor finanțate 

2.1 În ce măsură au fost atinse 
obiectivele strategiei sau care este 
probabilitatea atingerii acestor obiective 
în viitor, având în vedere progresul 
înregistrat până la data evaluării? 

(obligatoriu cf. Doc. AMPNDR) 

  Recomandarea evaluatorului: Sustinerea aplicantului/aplicantilor interesat/interesati de depunerea unor proiecte de infrastructura sociala  - componenta hard – sa 
pregateasca un proiect complementar pentru componenta soft finantabila in cadrul POCU 2014 -2020 cu scopul asigurarii cheltuielilor operationale pentru functionare. 
Aprecierea evaluatorului:  

 Măsura în care au fost atinse obiectivele la momentul evaluarii: nivel mediu 
 Probabilitatea atingerii obiectivelor pana la finalul programului: ridicata 

2.2 In ce masura a contribuit strategia la 
cresterea gradului de ocupare a fortei de 
munca la nivelul teritoriului? 

 Recomandarea evaluatorului: Initierea unor mecanisme specifice de monitorizare dedicate mentinerii locurilor de munca, inclusiv consilierii beneficiarilor cu privire la 
surse alternative de finantare respectand regula dublei finantari (ca de exemplu: subventii AJOFM pentru persoanele din categorii defavorizate, etc.). 

 Aprecierea evaluatorului:  
 Măsura în care au fost atinse obiectivele la momentul evaluarii: nivel mediu 
 Probabilitatea atingerii obiectivelor pana la finalul programului: ridicata 

 
2.3 Ce rezultate au obtinut proiectele 
finantate in ceea ce priveste 
imbunatatirea competitivitatii firmelor 
locale? 
 

 Recomandarea evaluatorului: organizarea de intalniri si consiliere specifica cu privire la imbunatatirea competitivatii intreprinderilor existente si canale de distributie / 
penetrarea pietei pentru cele nou infiintate cu scopul cresterii sanselor de functionare si implicit de mentinere a locurilor de munca, intr-o activitate competitiva pe piata. 

 Aprecierea evaluatorului:  
 Măsura în care au fost atinse obiectivele la momentul evaluarii: nivel ridicat 
 Probabilitatea atingerii obiectivelor pana la finalul programului: ridicata 

 
 
TEMA 3: 
Valoarea adăugată datorată 
metodei LEADER 
 
Modalităţile prin care au fost 
aplicate cele 7 caracteristici specifice 
ale abordării LEADER 
 
Beneficiile obtinute datorita 
abordarii LEADER 

3.1 Ce beneficii au fost obtinute datorita 
metodei LEADER? 
(obligatoriu cf. Doc. AMPNDR) 

 Recomandarea evaluatorului: Derularea unor actiuni consecvente in proiectele atipice de infrastructura sociala si de sustinere a minoritatii rrome, cu scopul evidentierii 
unor proiecte pilot ca urmare a abordarii LEADER in teritoriu. Se impun actiuni de coeziune a actorilor locali, de participare activa si animare in cadrul actiunilor initiate de 
GAL in vederea consolidarii capacitatii liderilor informali. 

 Aprecierea evaluatorului: Imbunatatire considerabila, cu trend ascendant.  

3.2 Cum a influentat Programul LEADER 
(contributia SDL) creșterea capacității de 
a gestiona fonduri publice-private? 

 Recomandarea evaluatorului: orientarea si sustinerea APL pentru a accesa fonduri din diferite programe in vederea asigurarii complementaritatii investitiilor. Actiuni 
multiple de verificare si monitorizare a implementarii proiectelor si de respectare a obiectivelor transversale. Stimularea initiativelor de parteneriat public – privat intre 
APL si ONG-urile din zona GAL, cu scopul derularii de actiuni comune de dezvoltare a zonei, implicand punctual si agentii economici locali. 

 Aprecierea evaluatorului: imbunătățire medie cu trend ascendent 

3.3 In ce masura, proiectele finantate 
prin LEADER (SDL) au contribuit la 
dezvoltarea spiritului antreprenorial? 
 

 Recomandarea evaluatorului: continuarea monitorizarii pentru principiile transversale / orizontale in vederea urmaririi realizarii angajamentelor asumate prin proiecte. 
Tinand cont de importanta pe care o au achizitiile / lucrarile pentru beneficiarii privati, indeplinirea masurilor de MEDIU si CLIMA tinde sa ocupe un loc secundar intre 
prioritatile lor. 

 Aprecierea evaluatorului: imbunătățire medie cu trend ascendent 

TEMA 4: 
Factori de succes/insucces.  
 
Mecanismul de implementare a 
strategiei 
 
Gestionarea resurselor (umane, 

4.1 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? 

 Recomandarea evaluatorului: initierea actiunilor de formare profesionala cuprinse in planul de achizitii al activitatii de functionare pentru liderii locali in vederea cresterii 
gradului de absorbtie si minimizarii riscului de corectii financiare ori de blocare a proiectelor din cauza unei analize insuficiente a pietei ori procedurilor de accesare si 
implementare a proiectelor. 

 Aprecierea evaluatorului: grad mediu 

 Recomandarea evaluatorului: Pentru Masura M03/6A - Incurajarea diversificarii catre activitati non-agricole in cadrul exploatatiilor data de finalizare a apelului a fost 
30.11.2017, iar suma disponibila pentru finantarea proiectelor din cadrul primului apel a fost de 231.830 euro. Au fost depuse spre finantare un numar de 3 proiecte cu o 
valoare totala de 431.901,47 euro, toate fiind declarate eligibile si doar unul selectat pentru finantare, celelalte doua fiind eligibile si neselectate. Suma ramasa disponibila 
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TEME ÎNTREBĂRI RECOMANDARI 

financiare și tehnice) și a relației cu 
beneficiarii proiectelor finanțate 
 
 
Influenţa factorilor interni şi externi 
asupra rezultatelor obținute prin 
implementarea SDL 

(obligatoriu cf. Doc. AMPNDR) pentru finantarea proiectelor eligibile si neselectate este de 155.564,00 euro, iar valoarea ajutorului public nerambursabil pentru primul proiect neselectat este de 
155.750,00 euro. Prin urmare, pentru a putea finanta primul dintre cele doua proiecte eligibile si neselectate este necesara alocarea unei sume de 186,00 euro si 
modificarea SDL. 

 Aprecierile evaluatorului: Medie cu trend ascendent. 

 Recomandarea evaluatorului: continuarea activitatilor de asigurare a transparentei si de implicare a partenerilor si liderilor locali in actiuni de natura sa asigure accesul la 
informative si coeziunea atat de necesara derularii unui astfel de proiect. 

 Aprecierile evaluatorului: Ridicata 

 Recomandarea evaluatorului: Perfectionarea continua a echipei tehnice a GAL cu privire la actualizarile necesare a fi operate in metodologiile proprii, astfel incat sa nu 
existe proiecte respinse si sa fie minimizate actiunile de analiza a unor propuneri incoerente propuse de beneficiari. 

 Aprecierile evaluatorului: Ridicata. 

 Recomandarea evaluatorului: Intensificarea actiunilor de monitorizare ale echipei tehnice care trebuie sa se asigure ca beneficiarii (in special cei publici) raspund in 
termenele stabilite la solicitarile de informatii pentru semnarea contractelor de finantare. 

 Aprecierile evaluatorului: Medie cu perspectiva de imbunatatire. 

 Recomandarea evaluatorului: Actiuni de perfectionare continua si de dialog cu structurile implicate, pentru a se evita riscul dezangajarii de fonduri din perspectiva 
blocajelor in diverse structuri de analiza. 

 Aprecierile evaluatorului: Ridicata 

 Recomandarea evaluatorului: Elaborarea de propuneri catre AM PNDR, centralizate la nivelul FNGAL, in vederea cresterii alocarii pentru programul LEADER aferent 
urmatoarei perioade de programare, coroborat cu redirectionarea de economii identificate de AFIR – AM PNDR chiar in actuala programare. 

 Aprecierile evaluatorului: Redusa 

TEMA 5: Contribuția SDL la aria de 
intervenție 6B conform criteriilor de 
evaluare și indicatorilor comuni 
aferenți ariei 6B. 

5.1 
În ce măsură a sprijinit SDL dezvoltarea 
locală în zonele rurale? 
(obligatoriu cf. Doc. AMPNDR) 

 Recomandarea evaluatorului: Continuarea masurilor de implementare a SDL cu acceasi determinare si entuziasm pentru cresterea gradului de absorbtie si fructificarea 
oportunitatii dezvoltarii unui program de tip CLLD in teritoriul GAL. 

 Aprecierile evaluatorului: In mare masura 

TEMA 6: 
 
Sustenabilitate 

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

 Recomandarea evaluatorului: Sustinerea si incurajarea beneficiarilor publici si privati, a liderilor locali sa completeze finantarea prin GAL cu proiecte finantate din alte 
surse in vederea acopererii nevoilor anterprenoriale si ale comunitatii in general. 

 Aprecierile evaluatorului: Medie 

6.2 Alocarea totala pentru SDL, o 
considerati justificata in contextul in 
care ponderea celor doua criterii in 
calcularea bugetului SDL este egala, 
respectiv 50% populatie si 50% teritoriu 
? 

 Recomandarea evaluatorului: Centralizarea propunerilor la nivelul GAL si impliciat FNGAL in vederea transmiterii unei abordari coerente catre AM PNDR privind viitoarea 
perioada de programare. 

 Aprecierile evaluatorului: Medie 

TEMA 7: 
 
 
 Multiplicarea SDL 

7.1 In ce masura rezultatele obtinute 
prin implementarea SDL pot fi 
multiplicate in afara teritoriului GAL? 

 Recomandarea evaluatorului: Intensificarea actiunilor de colaborare intre comuna Vladila si GAL INIMA ROMANATIULUI, intrucat beneficiarul GAL PLAIURILE OLTULUI 
poate beneficia de transfer de know – how de la organizatia caracaleana in vederea elaborarii si implementarii unui proiect cu finantare POCU 2014-2020. Se recomanda 
de asemenea mai multe vizite de lucru ale reprezentantilor comunei Vladila nu doar in comunitatea marginalizata de la Dobrun, ci chiar la implementarea actiunilor 
finantate de POCU 2014-2020 la partenerii de proiect in alte regiuni de dezvoltare. 

 Aprecierile evaluatorului: Medie 

TEMA 8: 
CONTINUITATE & STABILITATE 

8.1 Teritoriul GAL si parteneriatul GAL a 
ramas acelasi de la constituire? 

 Recomandarea evaluatorului: Initierea unor invitatii de lucru si o mai mare deschidere prin comunicate via pagina web a GAL cu privire la aderarea de noi membri. 
 Aprecierile evaluatorului: Ridicata 

TEMA 9: Stadiul implementării SDL 
îndeplinirea obiectivelor și 
indicatorilor specifici SDL 

9.1 În ce măsură au fost îndeplinite 
obiectivele și indicatorii propuși prin 
SDL? 

 Recomandarea evaluatorului: Monitorizarea proiectelor contractate in vederea realizarii indicatorilor asumati.  
 Aprecierile evaluatorului: Medie 

TEMA 10: 
 Perceptia GAL in teritoriu 

10.1 Conditia sociala a agricultorilor si a 
familiilor acestora s-a imbunatatit? 

 Recomandarea evaluatorului: Supervizarea mentinerii indicatorilor privind locurile de munca nou create / mentinute in cadrul proiectelor pe toata durata de 
implementare / monitorizare a acestora. 

 Aprecierile evaluatorului: Medie 

TEMA 11: 
Capacitatea de a angrena/implica 
tineri sau asociatii de tineret 

11.1 Implicarea tinerilor in dezvoltarea 
rurala durabla? 

 Recomandarea evaluatorului: Mentinerea colaborarii cu asociatiile si organizatiile non formare de tineri in teritoriul GAL in vederea asigurarii coerentei interventiilor SDL 
si frunctificarii oportunitatii de a avea tineri interesati si muncitori, dornici sa contribuie la dezvoltarea comunitatii. 

 Aprecierile evaluatorului: Ridicata 
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CENTRALIZATOR: VALORI PROIECTE SELECTATE – CONTRACTE SEMNATE – PLATI RAMBURSATE 

 

Sursa: Baza de date GAL PLARIURILE OLTULUI, OCT. 2018

Etichete de rând

 Valoare totala 

eligibila din 

Contract finantare -

Euro-

Valoare totala 

eligibila din 

Contract 

finantare -lei-

Valoare AFN din 

Contract finantare 

-Euro-

Valoare AFN din 

Contract finantare 

-lei-

Locuri de 

munca create -

planificate-

Cheltuieli 

publice totale 

- euro -

planificate-

Nr. de 

exploatatii / 

Beneficiari 

sprijiniti -

planificat-

Populație netă care 

beneficiază de 

servicii/infrastructuri 

îmbunătățite - 

planificat-

Total valoare 

rambursata

Valoare totala 

eligibila din RSF -

euro-

Valoare publica 

AFN din RSF -

euro-

Valoare 

cofinantare 

privata din RSF -

euro-

M01/2A “Facilitarea dezvoltarii exploatatiilor agricole avand ca scop transformarea acestora in exploatatii comerciale” 796.266,45 3.709.407,24 529.503,00 2.466.689,70 8 529.503,00 4 0 680.450,69 796.266,45 529.503,00 266.763,45

AGROVIO TOCEA SRL 121.649,00 566.701,86 85.154,00 396.689,90 2 85.154,00 1 0 121.649,00 85.154,00 36.495,00

DUMITRU SILVIU - FLORIAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA 210.991,00 982.901,57 146.174,00 680.951,57 2 146.174,00 1 0 680.450,69 210.991,00 146.174,00 64.817,00

SC BROROMOS IMPEX SRL 296.350,00 1.380.546,47 148.175,00 690.273,23 3 148.175,00 1 0 296.350,00 148.175,00 148.175,00

STIRBU S. DANUT INTREPRINDERE INDIVIDUALA 167.276,45 779.257,34 150.000,00 698.775,00 1 150.000,00 1 0 167.276,45 150.000,00 17.276,45

M02/6A "Incurajarea infiintarii de activitati non agricole in scopul trecerii la o economie rurala diversificata" 200.000,00 931.700,00 200.000,00 931.700,00 8 200.000,00 0 0 652.190,00 200.000,00 200.000,00 0,00

COLAC ANA – MARIA INTREPRINDERE INDIVIDUALA 50.000,00 232.925,00 50.000,00 232.925,00 1 50.000,00 0 0 163.047,50 50.000,00 50.000,00 0,00

DINU V. CATALIN - MARIUS INTREPRINDERE INDIVIDUALA 50.000,00 232.925,00 50.000,00 232.925,00 1 50.000,00 0 0 163.047,50 50.000,00 50.000,00 0,00

LKS TRANS LUCK SPEED SRL 50.000,00 232.925,00 50.000,00 232.925,00 3 50.000,00 0 0 163.047,50 50.000,00 50.000,00 0,00

SC MICROFERMA AGRICOLA DUMITRESCU SRL 50.000,00 232.925,00 50.000,00 232.925,00 3 50.000,00 0 0 163.047,50 50.000,00 50.000,00 0,00

M03/6A “Incurajarea diversificarii catre activitati non-agricole in cadrul exploatatiilor” 84.740,00 394.761,29 76.266,00 355.285,16 2 76.266,00 0 0 84.740,00 76.266,00 8.474,00

ANUTA NARCIS-MARIAN PFA 84.740,00 394.761,29 76.266,00 355.285,16 2 76.266,00 0 0 84.740,00 76.266,00 8.474,00

M04/6B “Dezvoltarea zonelor rurale pentru a valorifica potentialul de crestere al teritoriului GAL Plaiurile Oltului” 698.214,00 3.252.629,87 698.214,00 3.252.629,87 0 798.556,00 0 39.323 798.197,00 798.197,00 92.320,00

COMUNA BABICIU 49.997,00 232.911,02 49.997,00 232.911,02 0 49.997,00 0 2.084 49.997,00 49.997,00 89,00

COMUNA BIRZA 49.865,00 232.296,10 49.865,00 232.296,10 0 49.865,00 0 2.532 49.865,00 49.865,00 95,00

COMUNA BRINCOVENI 50.000,00 232.925,00 50.000,00 232.925,00 0 50.000,00 0 2.730 50.000,00 50.000,00 15.116,00

COMUNA CEZIENI 50.000,00 232.925,00 50.000,00 232.925,00 0 50.000,00 0 1.830 50.000,00 50.000,00 6.509,00

COMUNA DEVESELU 49.659,00 231.336,45 49.659,00 231.336,45 0 49.775,00 0 3.157 49.775,00 49.775,00 225,00

COMUNA DOBROSLOVENI 50.000,00 232.925,00 50.000,00 232.925,00 0 50.000,00 0 3.736 50.000,00 50.000,00 3.041,00

COMUNA DOBRUN 0 49.867,00 0 1.517 49.867,00 49.867,00 0,00

COMUNA DRAGHICENI 49.970,00 232.785,24 49.970,00 232.785,24 0 49.970,00 0 1.828 49.970,00 49.970,00 17.491,00

COMUNA FALCOIU 49.611,00 231.112,84 49.611,00 231.112,84 0 49.611,00 0 4.004 49.611,00 49.611,00 61,00

COMUNA OSICA DE JOS 49.967,00 232.771,26 49.967,00 232.771,26 0 49.967,00 0 1.690 49.967,00 49.967,00 0,00

COMUNA SCARISOARA 0 50.000,00 0 3.002 50.000,00 50.000,00 15.116,00

COMUNA SOPIRLITA 49.997,00 232.911,02 49.997,00 232.911,02 0 49.997,00 0 1.279 49.997,00 49.997,00 89,00

COMUNA STOENESTI 49.832,00 232.142,37 49.832,00 232.142,37 0 49.832,00 0 2.358 49.832,00 49.832,00 22.051,00

COMUNA STUDINA 49.441,00 230.320,89 49.441,00 230.320,89 0 49.800,00 0 2.985 49.441,00 49.441,00 7.062,00

COMUNA TESLUI 49.875,00 232.342,68 49.875,00 232.342,68 0 49.875,00 0 2.432 49.875,00 49.875,00 5.375,00

COMUNA VOINEASA 50.000,00 232.925,00 50.000,00 232.925,00 0 50.000,00 0 2.159 50.000,00 50.000,00 0,00

M06/6B "Pastrarea specificului local prin integrarea in comunitate a minoritatii rome si a grupurilor defavorizate" 58.910,00 274.432,23 58.910,00 274.432,23 0 58.910,00 0 312 58.910,00 58.910,00 1.343,00

ORASUL PIATRA OLT 58.910,00 274.432,23 58.910,00 274.432,23 0 58.910,00 0 312 58.910,00 58.910,00 1.343,00

Total general 1.838.130,45 8.562.930,63 1.562.893,00 7.280.736,96 18 1.663.235,00 4 39.635 1.332.640,69 1.938.113,45 1.662.876,00 368.900,45
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6.2 Prezentarea lectiilor invatate cu aplicabilitate in viitor  

 
Evaluarea este un instrument de gestionare strategică și de învățare. Ea oferă părților interesate ocazia de 
a reflecta asupra constatărilor evaluării și a posibilelor îmbunătățiri, GAL PLAIURILE OLTULUI fiind 
încurajat să ia măsuri pe baza concluziilor și recomandărilor pentru:  
 a asigura răspunderea publică și transparența la nivelul guvernanței locale;  
 a facilita dezbaterea privind definirea și prioritățile strategiei cu părțile interesate relevante;  
 a îmbunătăți conceptul strategiei și implementarea acesteia;  
 a motiva părțile interesate și responsabilii GAL să participe în mod activ la îmbunătățirea performanței 

GAL și a stimula o cultură a învățării organizaționale;  
 a spori gradul de aplicare a metodei LEADER;  
 a genera mai multă valoare adăugată pentru DLRC.  
 
Intensificarea activitatilor de comunicare și diseminare a constatărilor evaluării intermediare pentru 
perioada decembrie 2016 – septembrie 2018 joacă un rol esențial în:  
 creșterea gradului de asumare a responsabilității;  
 facilitarea fluxului de cunoștințe despre contribuțiile LEADER/DLRC la obiectivele PDR;  
 recunoașterea importanței metodei LEADER pentru crearea de valoare adăugată;  
 asigurarea răspunderii și utilizarea rezultatelor evaluării în PDR.  
 
O viitoare strategie de comunicare și diseminare a GAL PLAIURILE OLTULUI pana la decembrie 2019, 
moment in care se va elabora urmatorul raport de evaluare a implementarii SDL, ar trebui:  
 să beneficieze de platformele de comunicare socială și de noua tehnologie pentru diseminarea 

rezultatelor LEADER/DLRC;  
 să recurgă la întruniri și la ateliere pentru a aprofunda discuțiile și, astfel, să contribuie la o mai bună 

înțelegere și interpretare a constatărilor și recomandărilor aferente evaluării;  
 să combine abordări care să integreze comunicarea orală cu cea scrisă și comunicarea formală cu cea 

informală.  
 
GAL PLAIURILE OLTULUI se asigură luarea de măsuri pe baza constatărilor evaluării/autoevaluării 
intermediare derulate pentru perioada decembrie 2016 – septembrie 2018, cu scopul insusirii 
recomandarilor din prezentul raport si imbunatatirii rezultatelor procesului de implementare a SDL, astfel 
incat raportul final la decembrie 2019 sa reliefeze o maximizare a rezultatelor obtinute. 
 
 
 
 

*** 
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8 ANEXE 
 

8.1 Glosar 
 

Valoarea adăugată a LEADER/DLRC  
Valoarea adăugată a LEADER/DLRC se referă la beneficiile care sunt obținute datorită aplicării 
corespunzătoare a metodei LEADER, comparativ cu acele beneficii care ar fi fost obținute fără aplicarea 
acestei metode. Valoarea adăugată a LEADER/DLRC poate fi exprimată sub forma unui capital social 
îmbunătățit, a guvernanței îmbunătățite și a rezultatelor și impacturilor sporite ca urmare a implementării 
programului/strategiei. 
  
Beneficiar  
Persoana sau organizația care este afectată în mod direct, în mod intenționat sau neintenționat, ca 
urmare a intervenției. Beneficiarii primesc sprijin, servicii și informații și utilizează facilitățile create cu 
sprijinul intervenției (de exemplu, o familie care utilizează o rețea de telefonie îmbunătățită cu sprijinul 
intervenției publice sau o firmă care a beneficiat de asistență sau consultanță). Unele persoane ar putea fi 
beneficiari fără a aparține neapărat grupului vizat de intervenție. În mod similar, întregul grup eligibil nu 
este format neapărat din beneficiari.  
 
Indicatori comuni  
Un indicator este un factor sau o variabilă cantitativă sau calitativă care oferă o modalitate simplă și sigură 
de a cuantifica realizarea, de a reflecta schimbările legate de o intervenție sau de a ajuta la evaluarea 
performanței unui actor implicat în dezvoltare. În contextul politicii de dezvoltare rurală, setul de 
indicatori comuni care prezintă caracter obligatoriu pentru toate statele membre servește la cuantificarea 
realizărilor și a schimbărilor produse la nivelul PDR și la nivel european.  
 
Sistem comun de monitorizare și de evaluare  
Articolul 14 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 stabilește un sistem comun de 
monitorizare și evaluare, care include: a.) o logică de intervenție care prezintă interacțiunile dintre 
priorități, ariile de intervenție și măsuri; b.) un set de indicatori de context, de rezultat și de realizare 
comuni, inclusiv indicatorii care urmează a fi utilizați pentru stabilirea de ținte cuantificate în ceea ce 
privește ariile de intervenție în materie de dezvoltare rurală și un set de indicatori predefiniți pentru 
evaluarea performanțelor; c.) întrebări de evaluare comune; d.) colectarea, stocarea și transmiterea 
datelor; e.) raportarea periodică privind activitățile de monitorizare și evaluare; f.) planul de evaluare; g.) 
evaluările ex ante și ex post, precum și toate celelalte activități de evaluare legate de programul de 
dezvoltare rurală, inclusiv cele necesare pentru îndeplinirea cerințelor sporite referitoare la rapoartele 
anuale de implementare pentru anii 2017 și 2019; h.) sprijin pentru a permite tuturor actorilor 
responsabili cu monitorizarea și evaluarea să își îndeplinească obligațiile.  
 
Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC)  
DLRC este un instrument specific de utilizat la nivel subregional, care este complementar altor forme de 
sprijin pentru dezvoltare la nivel local. DLRC poate să mobilizeze și să implice comunitățile și organizațiile 
locale pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor de creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii din cadrul strategiei Europa 2020, cu promovarea coeziunii teritoriale și îndeplinirea 
obiectivelor specifice de politică.  
 
Strategia de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC)  
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Strategia de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității înseamnă un set coerent de 
operațiuni cu scopul de a răspunde obiectivelor și nevoilor locale și care contribuie la îndeplinirea 
strategiei Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii și care este conceput și 
realizat de un grup de acțiune local.  
 
Mecanismul de implementare  
Mecanismul de implementare poate fi definit ca fiind „setul de reguli, proceduri și etape individuale 
utilizate pentru a transpune obiectivele de politică în etapa finală de implementare a acțiunilor de către 
beneficiarii fondurilor”.  
 
Eficacitate 
Măsura în care sunt realizate obiectivele urmărite de o intervenție. Un indicator de eficacitate este 
calculat prin corelarea unui indicator de realizare, de rezultat sau de impact cu un obiectiv cuantificat.  
 
Eficiență  
Cea mai bună relație dintre resursele utilizate și rezultatele obținute în urmărirea unui obiectiv dat prin 
intermediul unei intervenții. Eficiența se referă la întrebarea dacă sar fi putut obține mai multe efecte cu 
același buget sau dacă sar fi putut obține aceleași efecte cu un cost mai scăzut. Un indicator de eficiență 
se calculează prin împărțirea resurselor bugetare mobilizate la cantitatea de efecte obținute.  
 
Evaluare  
evaluare Evaluarea constituie un proces de apreciere a intervențiilor în funcție de rezultatele, impacturile 
și nevoile pe care acestea urmăresc să le îndeplinească. Prin evaluare se analizează eficacitatea, eficiența, 
coerența și relevanța unei intervenții.  
 
Plan de evaluare  
Acesta prezintă activitățile de evaluare care includ măsurile instituționale (guvernanța evaluării) și 
dispozițiile administrative (administrarea evaluării) pentru o întreagă perioadă de implementare a 
programului.  
 
Întrebare de evaluare  
O întrebare la care trebuie să răspundă evaluatorii. Acestea sunt adresate, de regulă, de către cei care 
comandă o evaluare. Întrebările de evaluare se reflectă, de regulă, în termenii de referință ai proiectelor 
de evaluare.  
 
Evaluator  
Persoanele care efectuează evaluarea, de regulă întro echipă, în cazul programelor complexe care 
necesită o combinație de abilități și competențe. Evaluatorii adună și interpretează date secundare, 
colectează date primare, efectuează analize și întocmesc raportul de evaluare. Aceștia trebuie să fie 
independenți față de organismul care a comandat evaluarea sau de responsabilii de program.  
 
Arie de intervenție  
Uniunea Europeană a identificat șase priorități în domeniul dezvoltării rurale. Acestea sunt împărțite în 18 
„arii de intervenție”, pentru o mai bună detaliere a scopurilor fiecărei priorități în parte și pentru a înlesni 
programarea. Programele de dezvoltare rurală trebuie să cuantifice obiective exante specifice pentru 
fiecare arie de intervenție. Statele membre trebuie să raporteze în mod periodic referitor la progresele 
înregistrate în ceea ce privește atingerea acestor obiective în cursul perioadei de programare.  
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Angajare în echivalent normă întreagă (ENI)  
Unitățile echivalent normă întreagă sunt utilizate pentru a îmbunătăți comparabilitatea măsurilor privind 
ocuparea forței de muncă. Cifrele pentru numărul de persoane care lucrează mai puțin decât timpul de 
lucru standard al unui lucrător care lucrează cu normă întreagă pe parcursul unui an întreg trebuie 
convertite în echivalent normă întreagă, cu privire la timpul de lucru al unui lucrător care lucrează cu 
normă întreagă pe parcursul unui an întreg în cadrul unității. În această categorie sunt incluse persoanele 
care muncesc mai puțin decât o zi lucrătoare standard, mai puțin decât numărul standard de zile 
lucrătoare pe săptămână, sau mai puțin decât numărul standard de săptămâni/luni pe an. Conversia 
trebuie efectuată pe baza numărului de ore, zile, săptămâni sau luni lucrate.  
 
Guvernanța  
Aceasta include instituțiile, procesele și mecanismele prin care părțile interesate publice, economice și ale 
societății civile își exprimă interesele, își exercită drepturile legale, își îndeplinesc obligațiile și își rezolvă 
diferențele.  
 
Ierarhia obiectivelor  
Acesta este un instrument care ajută la analizarea și comunicarea obiectivelor și care arată modul în care 
intervențiile contribuie la obiectivele globale, intermediare și operaționale. Prin intermediul acestuia, 
obiectivele sunt organizate pe diferite niveluri (obiective, subobiective) sub forma unei ierarhii sau a unei 
structuri ramificate, indicând astfel legăturile logice dintre obiective și subobiectivele acestora. Acesta 
prezintă în mod sintetic diferitele logici de intervenție desprinse  
din regulament, care corelează acțiunile individuale cu obiectivele generale ale intervenției.  
 
Impactul  
În cadrul unui proces de evaluare a impactului, termenul „impact” descrie toate schimbările preconizate a 
se produce datorită implementării și aplicării unei anumite opțiuni de politică/intervenții. Astfel de 
impacturi ar putea să apară în anumite perioade de timp, să afecteze diferiți actori și să fie relevante la 
diferite niveluri (local, regional, național și al UE). Întrun context de evaluare, impactul se referă la 
schimbările asociate unei anumite intervenții, care se produc pe o perioadă mai lungă de timp.  
 
Indicator  
Instrument de cuantificare a realizării: unui obiectiv; unei resurse mobilizate; unei realizări îndeplinite; 
unui efect obținut; sau a unei variabile contextuale (economice, sociale sau de mediu). Informațiile 
furnizate de un indicator constituie date utilizate pentru cuantificarea datelor concrete sau a opiniilor. Un 
indicator trebuie să genereze, printre altele, informații simple care să poată fi comunicate și înțelese ușor 
de către furnizorul și utilizatorul informațiilor respective. Acesta trebuie să ajute responsabilii de 
intervenții publice să comunice, să negocieze și să ia decizii. În acest scop, ar fi de preferat ca indicatorul 
să fie corelat cu un criteriu privind reușita intervenției. El ar trebui să reflecte cu precizie, pe cât posibil, 
orice este prevăzut a fi cuantificat (valabilitatea construcției). Indicatorul și unitatea de măsură a acestuia 
trebuie să fie sensibile. Cantitatea măsurată trebuie să difere semnificativ atunci când apare o schimbare 
la nivelul variabilei de cuantificat.  
 
Coerența internă  
Corespondența dintre diferitele obiective ale aceleiași intervenții. Coerența internă implică faptul că 
există o ierarhie a obiectivelor, iar cele de la nivel inferior contribuie în mod logic la cele de la nivel 
superior.  
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Intervenție  
Intervenția este utilizată ca termen generic care descrie o gamă largă de activități ale UE, inclusiv: măsuri 
financiare și fără caracter financiar, legislație, planuri de acțiune, rețele.  
 
 
Logica de intervenție  
Logica de intervenție este legătura logică dintre problema care trebuie să fie abordată (sau obiectivul care 
trebuie să fie urmărit), factorii determinanți ai problemei și opțiunile de politică disponibile (sau măsurile 
UE luate efectiv) pentru abordarea problemei sau îndeplinirea obiectivului. Această logică de intervenție 
este utilizată atât la evaluările prospective ale impactului, cât și la evaluările retrospective.  
 
Criterii de apreciere  
Cunoscute, de asemenea, drept criterii de evaluare, acestea specifică un aspect al intervenției evaluate 
care va permite evaluarea meritelor sau a reușitei. Criteriile de apreciere sunt strâns legate de întrebările 
de evaluare; criteriul este utilizat pentru a răspunde la o întrebare de evaluare. Din fiecare întrebare se 
desprinde unul sau mai multe criterii de apreciere.  
 
LEADER  
Acest termen este un acronim francez pentru Liaison Entre Actions de Développement de lʼEconomie 
Rurale (în limba română: „Legături între acțiuni de dezvoltare a economiei rurale”). Leader reprezintă o 
metodă de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității în vederea mobilizării și a 
dezvoltării comunităților rurale prin stabilirea unor parteneriate locale între sectorul public și cel privat 
(grupuri de acțiune locală). Leader ajută populațiile, grupurile și întreprinderile din mediul rural să 
valorifice potențialul zonei lor și să încurajeze implementarea unor strategii de dezvoltare locală integrate 
și inovatoare. În primele două generații ale sale ca inițiativă a Comunității (Leader I: 199193, urmată de 
Leader II: 199499), aceasta a vizat zonele rurale defavorizate. În perioada 20002006 (Leader+), metoda a 
fost extinsă la toate tipurile de zone rurale. Abordarea a fost apoi integrată, în 20072013, în programele 
de dezvoltare rurală ale Uniunii Europene, acoperind aproximativ 2 200 de teritorii rurale din 27 de state 
membre. În 2007, inițiativa Leader a fost extinsă la sectorul pescuitului. În perioada 20142020, Leader 
continuă să facă parte integrantă din dezvoltarea rurală. Această inițiativă este disponibilă și în cadrul 
politicii de coeziune ca instrument comun, sub denumirea de dezvoltare locală plasată sub 
responsabilitatea comunității.  
 
Metoda LEADER  
Metoda LEADER reprezintă aplicarea combinată a principiilor LEADER:  
1. abordarea ascendentă;  
2. abordarea bazată pe zone;  
3. parteneriat local;  
4. integrarea multisectorială;  
5. colaborarea în rețea;  
6. inovare;  
7. cooperarea interteritorială și internațională.  
 
Monitorizare  
O examinare completă și regulată a resurselor, realizărilor și rezultatelor intervențiilor publice. 
Monitorizarea are la bază un sistem de informații coerente care include rapoarte, analize, bilanțuri, 
indicatori etc. Informațiile din sistemul de monitorizare sunt obținute, în primul rând, de la beneficiari și 
sunt utilizate în esență pentru coordonarea intervențiilor publice. Atunci când monitorizarea include o 
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apreciere, această apreciere se referă la îndeplinirea obiectivelor operaționale. De asemenea, 
monitorizarea este prevăzută a oferi feedback și a asigura învățarea directă. În general, aceasta este 
responsabilitatea actorilor însărcinați cu implementarea unei intervenții.  
 
Efect net  
Efectul care este pus exclusiv pe seama intervenției publice, spre deosebire de schimbările aparente sau 
efectele brute. Pentru evalua efectele nete pe baza efectelor brute, este necesar să se scadă schimbările 
care sar fi produs în absența intervenției publice, care nu sunt așadar puse pe seama acesteia, întrucât 
acestea sunt produse datorită unor factori surprinzători (o situație contrafactuală). Spre exemplu, 
numărul angajaților din firmele asistate pare să fie stabil (schimbarea sau efectul brut este egal cu zero). 
Însă, se estimează că, fără sprijin, ar fi existat 400 de concedieri (situație contrafactuală). Astfel, au fost 
păstrate 400 de locuri de muncă (efect net).  
 
Obiectiv  
O afirmare clară, explicită și inițială a efectelor care vor fi produse ca urmare a unei intervenții publice. Un 
obiectiv cantitativ este afirmat sub forma indicatorilor, iar un obiectiv calitativ sub forma descriptorilor. 
Obiectivele specifice se referă la rezultatele și impacturile unei intervenții asupra beneficiarilor direcți. Un 
obiectiv global corespunde scopului intervenției. Scopul unei intervenții este de a produce un impact 
exprimat în termeni globali, de exemplu, reducerea disparităților regionale la nivel de dezvoltare. 
Obiectivele pot fi, de asemenea, intermediare. Obiectivele care prevăd realizările ce trebuie să fie 
generate sunt denumite obiective operaționale. Dacă obiectivele unei intervenții publice nu au fost 
definite în mod clar în prealabil, evaluarea poate încerca să le clarifice ulterior. În acest caz, este de 
preferat să se facă referire la obiective implicite. Obiectivele ar trebui să fie exprimate în termeni SMART 
(specifice, cuantificabile, realizabile, realiste și dependente de timp).  
 
Acord de parteneriat  
Este documentul pregătit de statul membru cu implicarea partenerilor, în conformitate cu abordarea 
bazată pe guvernanța pe mai multe niveluri, care stabilește strategia, prioritățile și modalitățile statului 
membru în ceea ce privește utilizarea fondurilor ESI întrun mod eficace și eficient pentru urmărirea 
strategiei Uniunii privind creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii; contractul de parteneriat 
este aprobat de Comisie în urma unei evaluări și a unui dialog cu statul membru.  
 
Contribuțiile primare ale LEADER/DLRC  
Contribuțiile directe ale operațiunilor implementate în cadrul măsurii LEADER/DLRC la obiectivul corelat 
cu aria de intervenție principală (de regulă, 6B dezvoltare locală în zonele rurale) în cadrul căreia este 
programată măsura LEADER/DLRC.  
 
Întrebare de evaluare specifică programului  
Întrebările de evaluare specifice programului sunt formulate cu scopul de a evalua un anumit program, în 
vederea asigurării unei înțelegeri mai profunde a implementării generale a programului respectiv sau 
pentru a reflecta obiective specific. ale programului respectiv. Contrar acestora, întrebările de evaluare 
„comune” sunt valabile pentru toate programele.  
 
Indicatori specifici programului  
Un indicator este un factor sau o variabilă cantitativă sau calitativă care oferă o modalitate simplă și sigură 
de a cuantifica realizarea, de a reflecta schimbările legate de o intervenție sau de a ajuta la evaluarea 
performanței unui actor implicat în dezvoltare. Setul de indicatori comuni, care prezintă caracter 
obligatoriu pentru toate statele membre, servește la cuantificarea realizărilor și a schimbărilor produse la 
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nivelul programului și la nivel european. Întrucât este posibil ca indicatorii comuni să nu reflecte pe deplin 
toate efectele activităților programului, autorităților de management din statele membre li se solicită să 
completeze setul de indicatori comuni prin stabilirea de indicatori suplimentari pentru a reflecta seria 
completă de efecte prevăzute pentru un anumit program, în special în cazul priorităților naționale și al 
măsurilor locale. Acești indicatori suplimentari sunt denumiți indicatori specifici programului.  
 
Indicator calitativ  
O descriere, sub forma unei specificări concise, clare și stabile, a unui obiectiv de realizat sau a unui 
impact obținut. Organizarea descriptorilor sub forma unei grile structurate ar putea constitui prima etapă 
în construirea unui indicator. Dacă au fost stabiliți mai mulți descriptori dinainte, aceștia pot fi utilizați 
pentru a construi o grilă de observare. Prin intermediul acestei grile se poate observa și descrie un 
fenomen sau o schimbare întrun mod calitativ și structurat. Evaluarea nu își poate permite să excludă din 
domeniul de aplicare al analizei un obiectiv sau un impact important doar pentru că este dificil de măsurat 
cantitativ, când acesta este de fapt considerat unul important. În acest caz, este de preferat să se 
colecteze date calitative care să fie structurate prin intermediul descriptorilor.  
 
Recomandări  
Propunerile care vizează creșterea relevanței, a eficacității, a eficienței, a valorii adăugate și a coerenței 
programului/strategiei; reformularea obiectivelor și a măsurilor; și/sau realocarea resurselor. 
Recomandările ar trebui să fie corelate cu concluziile bazate pe dovezi.  
 
Relevanță  
Măsura în care obiectivele unei intervenții sunt pertinente pentru nevoi, probleme și aspecte. Întrebările 
privind relevanța sunt deosebit de importante în evaluarea ex ante, deoarece accentul se pune pe 
strategia aleasă sau pe justificarea acesteia.  
 
Fiabilitate  
Calitatea acțiunii de colectare a datelor de evaluare atunci când protocolul utilizat face posibilă obținerea 
de informații similare în cadrul unor observații repetate în condiții identice. Fiabilitatea depinde de 
conformitatea cu regulile de eșantionare și cu instrumentele utilizate pentru colectarea și înregistrarea 
informațiilor cantitative și calitative.  
 
Rezultat  
Avantajul (sau dezavantajul) pe care îl obțin beneficiarii direcți la sfârșitul participării lor în cadrul unei 
intervenții publice sau de îndată ce sa finalizat un serviciu public. Rezultatele pot fi observate atunci când 
un operator încheie o acțiune și prezintă modul în care fondurile alocate au fost cheltuite și gestionate. În 
acest punct, acesta poate arăta, de exemplu, că accesibilitatea a fost îmbunătățită datorită construirii unui 
drum sau că firmele care au beneficiat de consultanță declară că sunt mulțumite. Operatorii ar putea 
monitoriza rezultatele în mod regulat. Aceștia trebuie să adapteze implementarea intervenției în funcție 
de rezultatele obținute.  
 
Contribuțiile secundare ale LEADER/DLRC  
Contribuțiile operațiunilor implementate în cadrul măsurii LEADER/DLRC la ariile de intervenție 
suplimentare, altele decât ariile de intervenție principale (de regulă, AI 6B), în cadrul cărora este 
programată și la care contribuie în primul rând măsura LEADER/DLRC. Contribuția secundară ar putea fi 
predominantă și suplimentară. Contribuțiile secundare predominante la AI la care contribuie operațiunea 
în mod semnificativ. Contribuțiile secundare suplimentare la AI la care contribuie operațiunea, însă nu în 
mod semnificativ.  
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Autoevaluare 
Autoevaluarea constituie un proces formativ conceput și desfășurat de către cei care implementează o 
intervenție sau fac parte din aceasta (de exemplu, organe de conducere, organe decizionale, beneficiari). 
Aceasta oferă o imagine din interior asupra activităților și este axată pe performanța generală. Actorii 
implicați, cu sau fără ajutorul unui moderator extern, analizează modul în care acționează și se întreabă 
cum contribuie la îndeplinirea obiectivelor și țintelor convenite. Natura participativă a autoevaluării 
induce efecte de învățare în rândul tuturor celor care participă la aceasta.  
 
Capital social  
Capitalul social poate fi definit ca fiind „rețele, alături de norme, valori și înțelegeri comune care 
facilitează cooperarea în cadrul unor grupuri și între acestea”.  
 
Părți interesate  
Partea interesată reprezintă orice individ sau entitate asupra căruia/căreia o intervenție a UE a avut un 
impact sau care a fost vizat/vizată în alte condiții de aceasta.  
 
Sinergii  
Faptul că mai multe intervenții publice (sau mai multe componente ale unei intervenții) produc împreună 
un impact care este mai mare decât suma impacturilor pe care acestea lear produce individual (de 
exemplu, o intervenție care finanțează extinderea unui aeroport care, la rândul său, ajută la ocuparea 
unităților turistice, care sunt de asemenea finanțate în cadrul intervenției). În general, sinergia se referă la 
impacturi pozitive. Însă pot fi abordate și fenomene care sporesc efectele negative, sinergia negativă sau 
antisinergia (de exemplu, o intervenție subvenționează diversificarea întreprinderilor, iar politica 
regională ajută la consolidarea activității dominante).  
 
Indicator țintă  
Pentru fiecare arie de intervenție aleasă dintre cele șase priorități de dezvoltare rurală, se stabilesc la 
nivelul comunității indicatorițintă cuantificabili. Indicatoriițintă ar trebui să fie corelați cât mai direct 
posibil cu intervențiile programelor de dezvoltare rurală, reducânduse efectul factorilor externi. Aceștia ar 
trebui să fie indicatori care pot fi monitorizați în mod simplu și regulat, cu reducerea la minim a cerințelor 
de date pentru beneficiari și administrații, întrucât valorile acestor indicatori vor fi monitorizate în mod 
regulat pe durata fiecărui program de dezvoltare rurală. Ori de câte ori este posibil, ar trebui să se 
utilizeze indicatori și metode consacrate. Majoritatea indicatorilorțintă vor fi la nivel de rezultat, cu 
excepția Priorității 1, care este orizontală și ale cărei rezultate sunt reflectate în rezultatele finale ale altor 
priorități. În cazul ariilor de intervenție din cadrul acestei priorități, indicatoriițintă vor fi stabiliți la nivel de 
realizare. 
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8.2 Chestionare aplicate 
 

 Chestionar aplicat autoritatilor publice locale 
 

CHESTIONAR PRIVIND EVALUAREA STRATEGIEI  
PENTRU BENEFICIARII PUBLICI CARE AU OBȚINUT FINANȚARE PRIN INTERMEDIUL LEADER 

 

În conformitate cu art.34 al Regulamentului (UE) 1303/2013, la solicitarea AM PNDR,fiecare GAL din 
România trebuie să evalueze implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală. Conform metodologiei 
emise de Autoritatea de Management, această evaluare trebuie să abordeze 5 teme obligatorii, după 
cum urmează: 

I. Logica intervenţiei Strategiei de DezvoltareLocală 
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 

 
Bună ziua! Numele meu este [...] și ma adresez dvs.. din partea parteneriatului public – privat – societate 
civila GAL PLAIURILE OLTULUI care impreuna cu GUSTUS SRL realizează un studiu privind monitorizarea 
implementarii Strategiei de Dezvoltare Locala. 
Va rugam sa aveti amabilitatea de a raspunde la cateva intrebari, raaspunsurile dvs. urmand a fi 
centralizate intr-un raport de lucru. Numele dvs. nu va apărea în niciun raport, iar toate datele personale 
sunt protejate. Discuția nu va dura mai mult de 10 minute. 

 
Numele si 
Prenumele:................................................................................................................................... 
Institutie / Organizatie / Agent economic:................................................................................................. 
Localitatea in care locuiti / va desfasurati activitatea:............................................................................. 
Date de contact (tel., e-
mail):...................................................................................................................... 
 
1. Proiectul dvs. a fost depus pe măsura:  

□M5/6B–Integrarea minoritatii rrome 
□M6/6B–Dezvoltarea infrastructurii sociale 
□M7/6B–Revitalizarea satelor 
 

2. Este primul proiect de finanțare prin intermediul PNDR: □ DA □ NU  
 
3. Dacă ați mai beneficiat de alte finanțări, vă rugăm să le menționați: 

□LEADER, PNDR 2007-2013 (prima strategiei a GAL ……………………….) 
 □PNDR 2007 – 2013 
 □Alte surse de finanțare 
 
4. S-a înființat un serviciu nou: □ DA □ NU 
 
5. S-a modernizat serviciul existent: □ DA □ NU 
6. Care au fost avantajele obținerii finanțării pentru comună? 
 Economie la bugetul local  □ DA □ NU 
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Angajare personal  □ DA □ NU 
Creșterea performanței serviciului □ DA □ NU 
Siguranța locuitorilor □ DA □ NU 
Vizibilitate în teritoriu □ DA □ NU 
Soluționarea unor probleme mai vechi □ DA □ NU 
Altele: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

7. Prin implementarea proiectului a fost introdusă o tehnologie nouă la nivel de U.A.T: □ DA□ NU 
 
8. Nr. de locuitori/beneficiari ai investiției/dotării:…………………… 

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

□ în mica măsură □ în măsură medie □ în mare măsură 
 
10. Au apărut alte idei în urma implementării, care pot contribui la dezvoltarea locală, și pentru care ați 
dori să solicitați finanțare? □ DA □ NU 
 
11. În ce măsură proiectul dvs. contribuie la îmbunătățirea calității mediului? 
 

□ în mica măsură □ în măsură medie □ în mare măsură 
 
12. Ideea de dezvoltare se poate considera novativă, neutilizată până atunci în zona LEADER? 
 

 □ în mica măsură □ în măsură medie □ în mare măsură 
 
13. În ce măsură obținerea finanțării prin intermediul Strategiei din cadrul GAL ………………….., v-a 
deschis apetitul către alte finanțări? 
 

 □ în mica măsură □ în măsură medie □ în mare măsură 
 
14. Vă rugăm să apreciaț și să oferiți un feedback, referitor la corectitudinea, coerența și transparența 
documentelor necasare accesării măsurii de finanțare cuprinse în cadrul SDL: 
 

Ghidul, cererea de finanțare, fișele de verificare și metodologia 
aferentă au fost clare, bine elaborate?  

o în mica măsură 
o înmăsurămedie 
o în mare măsură 

Durata apelului de selecție a fost suficient pentru întocmirea 
proiectului, obținerea avizelor necesare?! 

o în mica măsură 
o înmăsurămedie 
o în mare măsură 

Echipa tehnică din cadrul GAL v-a oferit sprijin și consiliere pe tot 
parcursul proiectului (depunere, implementare, verificare 
corectitudine plăți)? 

o în mica măsură 
o înmăsurămedie 
o în mare măsură 

Durata de evaluare a proiectului la GAL a fost acceptabilă? 
GAL a respectat durata de evaluare a proiectului menționată în 

□ DA 
□NU 
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apel și a anunțat rezultatul procesul de selecție în maxim 15 zile? 

Informațiile necesare pentru elaborarea și depunerea proiectului 
s-au regăsit pe site-ul GAL într-un mod transparent și ușor 
accesibil? 

o în mica măsură 
o înmăsurămedie 
o în mare măsură 

Numărul sesiunilor de animare din comuna unde vă desfășurați 
activitatea au fost suficiente? 

o în mica măsură 
o înmăsurămedie 
o în mare măsură 

Durata de evaluare și contractare a proiectului la AFIR, de la data 
depunerii acestuia la GAL, s-a derulat într-un timp rezonabil? 

o în mica măsură 
o înmăsurămedie 
o în mare măsură 

Ați întâmpinat probleme în elaborarea și aprobarea dosarelor de 
achiziții? 

o în mica măsură 
o înmăsurămedie 
o în mare măsură 

Ați beneficiat din partea angajaților GAL ………………… de sprijin și 
onsiliere în ederea întocmirii corecte a cererilor de plată și 
ligibilității cheltuielilor? 

o în mica măsură 
o înmăsurămedie 
o în mare măsură 
o nu estecazul, încă 

nu am depus prima 
tranșă de plată 

 
15.Pentru beneficiariic are au finalizat proiectul, în ce măsură au fost atinse obiectivele proiectului: 

□ în mica măsură □ în măsură medie □ în mare măsură 
 
16. Pentru beneficiarii are NU au finalizat proiectul și încă nu se poate evalua efectul, care este 
probabilitatea atingerii acestor obiective în viitor, având în vedere progresul înregistrat până la data 
evaluării: 

□ în mica măsură □ în măsură medie □ în mare măsură 
 
17. În ce măsură au fost aplicate principiile LEADER?: 
 
 17. 1 Capitalul social s-a îmbunătățit? 

S-a îmbunătățit …….. Nu am remarcat 
o îmbunătățire 

Îmbunătățire 
medie 

Îmbunătățire 
mare 

Invățarea colectivă    

Schimbarea mentalităților    

Creșterea colaborării și încrederii reciproce 
și față de GAL 

   

Identificarea unor subiecte de interes 
comun 

   

Dezvoltarea de competențe și capacități    

Dezvoltarea unor rețele    

 
17.2 Guvernanța locală s-a îmbunătățit la nivel local. 

S-a îmbunătățit/ a crescut Nu am remarcat 
o îmbunătățire 

Îmbunătățire 
medie 

Îmbunătățire 
mare 

Gestionarea funcțiilor administrative pe 
plan local 
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Implicarea sporită a comunității și 
factorilor interesați în luarea deciziilor 

   

Rolul GAL înguvernanța pe diferite niveluri    

Capacitatea de a gestiona fonduri publice –
private 

   

 
17.3Rezultatele implementării SDL-urilor au generat îmbunătățirea calității vieții în teritoriul vizat de 
strategie. 

S-a îmbunătățit/ a crescut Nu am remarcat 
o îmbunătățire 

Îmbunătățire 
medie 

Îmbunătățire 
mare 

Creare de locuri de muncă    

Infrastructură de bază    

Independent serviciilor publice    

Crealizarea unor produse/servicii 
inovatoare 

   

 
18. Care sunt factorii interni și externi care au influențat sau influențează (pozitiv sau negativ) 
implementarea proiectului și rezultatele obținute? 
 

Nr. crt. FACTORI INTERNI POZITIVI FACTORI INTERNI NEGATIVI 

  
 

 

  
 

 

 

Nr. crt. FACTORI EXTERNI POZITIVI FACTORI EXTERNI NEGATIVI 

  
 

 

  
 

 

 
19.Serviciile şi infrastructurile locale în zonele rurale au fost îmbunătăţite? □ DA □ NU 
Procentajul populației rurale vizate de strategiile de dezvoltare locală? …………………………………….. 
 
20. Accesul la serviciile şi la infrastructurile locale în zonele rurale a crescut? □ DA □ NU 
Procentajul populației rurale care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite ……………… 
 
21. Ținând cont de răspunsurile date, vă rugăm să evaluați întrebarea în ce măsură a sprijinit SDL GAL 
……….dezvoltarea locală în zonele rurale? 

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

OPERATOR, vă mulțumim pentru munca dumneavoastră! Vă rugăm să citiți fraza următoare și apoi să 
semnați. 
Declar că selecția respondentului și aplicarea chestionarului s-au realizat în concordanță cu instrucțiunile 
primite si Ghidul de Interviu elaborat de GUSTUS SRL si aprobat de ASOCIATIA GAL PLAIURILE OLTULUI. 
Numle operatorului: ……………………………………………  Semnătura: …………………………………………………… 
Data: …………………………. 
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 Chestionar aplicat actorilor locali, in general 
 

Bună ziua! Numele meu este [...] și ma adresez dvs.. din partea parteneriatului public – privat – societate 
civila GAL PLAIURILE OLTULUI care impreuna cu GUSTUS SRL realizează un studiu privind monitorizarea 
implementarii Strategiei de Dezvoltare Locala. 
Va rugam sa aveti amabilitatea de a raspunde la cateva intrebari, raaspunsurile dvs. urmand a fi 
centralizate intr-un raport de lucru. Numele dvs. nu va apărea în niciun raport, iar toate datele personale 
sunt protejate. Discuția nu va dura mai mult de 10 minute. 

Numele si Prenumele: …........................................................................................................................ 
Institutie / Organizatie / Agent economic:................................................................................................. 
Localitatea in care locuiti / va desfasurati activitatea:............................................................................. 
Date de contact (tel., e-mail):…............................................................................................................. 
 
1. In ce masura cunoasteti programul LEADER si activitatea GAL PLAIURILE OLTULUI, in cadrul caruia se 

pot accesa proiecte cu fonduri nerambursabile? 
a) Am fost beneficiar al unui proiect LEADER 
b) Cunosc persoane care au primit finantare in cadrul programului LEADER 
c) Am auzit intamplator (mass-media, alte surse de informare) 
d) Nu cunosc programul si nici Grupul de Actiune Locala Plaiurile Oltului. 

 
2. Pe ansamblu cum apreciaţi relaţiile dvs. cu GAL PLAIURILE OLTULUI: 

a) Foarte bune, exista comunicare si consens 
b) Bune, ar putea exista mai multe initiative in sprijinul beneficiarilor 
c) Deficitare, exista conflicte si disensiuni frecvente 
d) Nu am avut contacte directe pana in present 

 
3. Aveti experienta in domeniul accesarii fondurilor nerambursabile, in sensul accesarii sau pregatirii 

unui proiect? 
a) Da 
b) Nu 

 
4. Care sunt in opinia dumneavoastra cele mai importante domenii de dezvoltare pentru care au fost 

alocate fonduri in cadrul GAL PLAIURILE OLTULUI? 
a) Infrastructura mica de baza si dezvoltarea comunitatii 
b) Amenajare zone de recreere, zone tematice, sport 
c) Implementarea solutiilor eficiente energetic privind iluminatul si incalzirea 
d) Cladiri de utilitate publica (scoli, unitati sanitare, cladiri administrative, etc.) 
e) Conservarea mostenirii rurale si a traditiilor rurale 
f) Reducerea gradului de saracie si a riscului excluziunii sociale 
g) Crearea de locuri de munca in mediul rural - Dezvoltarea exploatatiilor agricole 
h) Crearea de locuri de munca in mediul rural – dezvoltarea inteprinderilor in sectorul non - 

agricol 
i) Altele_____________________________________________________ 

 
5. Considerati ca teritoriul GAL PLAIURILE OLTULUI si comuna pe care o reprezentati reprezinta o zona 

atractiva pentru tineri? 
a) Da 
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b) Intr-o masura limitata 
c) In mica masura 
d) Nu, deloc 

 
6. In cazul in care tinerii au migrat catre zone mai dezvoltate in ultimul an in special, care credeti sunt 

cauzele? 
a) Lipsa locurilor de munca 
b) Lipsa de locuinte 
c) Lipsa de spatii de recreere 
d) Lipsa unor servicii pentru asigurarea confortului zilnic 
e) Lipsa sistemului informational 
f) Altele: ____________________________________________________ 

 
7. Pe ansamblu, cât de mulţumit de existenta fondurilor nerambursabile in zona dvs. datorita GAL 

PLAIURILE OLTULUI? 
a) Foarte mulţumit  
b) Mai degrabă mulţumit  
c) Mai degrabă nemulţumit 
d) Foarte nemulţumit 

 
8. Pana la sfarsitul perioadei de programare (anul 2023), interesul potentialilor beneficiari din 

teritoriul GAL PLAIURILE OLTULUI pentru implementarea / accesarea de fonduri europene in zona 
rurala..? 

e) Se va intensifica, dat fiind ca investitiile finantate se vor implementa si vor reprezenta un 
model de buna practica in comunitate 

f) Va rămâne la fel, intrucat oamenii sunt scpetici ca finantarea se acorda oricui solicita si 
indeplineste conditiile solicitate 

g) Se va diminua din cauza birocratiei  
h) Nu pot aprecia 

 
9. Ce anume credeţi că ar trebui schimbat în activitatea GAL PLAIURILE OLTULUI pentru a sustine mai 

mult beneficiarii publici / privati in a putea accesa mai usor fonduri europene prin LEADER? 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 
 
10. Considerati ca in mass media locala / judeteana / regionala GAL PLAIURILE OLTULUI are o imagine 

publica: 

a) Pozitiva 

b) Negativa 

c) Nu pare a avea notorietate 
 
Categorie respondent: 

 Varsta:.............. Sex: M / F Stare civila: ☐ Necasatorit(a) ☐ Casatorit(a) ☐ Vaduv(a) ☐ Divortat(a) 

 Etnie: ☐ Romana ☐ Roma  

 Studii: ☐ fara studii ☐ primar ☐ gimnazial ☐ secundar professional ☐ liceal ☐ studii superioare  
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 Statut occupational: ☐ persoana ocupata ☐ somer ☐ pensionar ☐ elev sau student ☐ persoana 
casnica  

 
Imi exprim acordul privind protectia datelor personale de catre ASOCIATIA GAL PLAIURILE OLTULUI: 
 
Semnatura / Stampila, __________________ 
 

OPERATOR, vă mulțumim pentru munca dumneavoastră! Vă rugăm să citiți fraza următoare și apoi să 
semnați. 
Declar că selecția respondentului și aplicarea chestionarului s-au realizat în concordanță cu instrucțiunile 
primite si Ghidul de Interviu elaborat de GUSTUS SRL si aprobat de ASOCIATIA GAL PLAIURILE OLTULUI. 
Numle operatorului: ……………………………………………  Semnătura: …………………………………………………… 
Data: …………………………. 
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8.3 Fisa focus grup 
 

GRILA INTERVIU FOCUS-GRUP 
 PRIVIND EVALUAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

 
 

În conformitate cu art.34 al Regulamentului (UE) 1303/2013, la solicitarea AM PNDR, fiecare GAL din 
România trebuie să evalueze implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală. Conform metodologiei 
emise de Autoritatea de Management, această evaluare trebuie să abordeze 5 teme obligatorii, după 
cum urmează: 

VI. Logica intervenţiei Strategiei de Dezvoltare Locală 
VII. Contribuţia operațiunilor realizate la atingerea obiectivelor prevăzute de strategie 
VIII. Valoarea adăugată datorată metodei LEADER 
IX. Factorii de succes şi de insucces 
X. Contribuția SDL la aria de intervenție 6B 

 

 

I. LOGICA INTERVENTIEI 

1. Cu ce asociază primarii GAL ? 

3. Ce acțiuni ați intreprins pentru a determina locuitorii comunei, și în special tinerii, să rămână în 
comună ? 

4. Acțiunile fac parte dintr-un plan cu obiective clar definite? Sau sunt acțiuni izolate? 

5. Organizați întâlniri publice ? 

6. Participă localnicii ? Ce probleme ridică (personale sau ale comunității)? 

7. Primarii identifică nevoile și problemele comunității împreună cu locuitorii ? 

8. 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? (SWOT) 

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

10 Ce nevoi noi au apărut ?Ce itemi au folosit pentru a le identifica? 

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

12 Ce probleme au dispărut de când a început implementarea SDL?  

13 Rețelele de actori locali implicate în activități au fost identificate corespunzător?  
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II. Contribuţia operațiunilor realizate la atingerea obiectivelor prevăzute de strategie. 

1. Care e proporția celor interesați de dezvoltarea durabilă a comunităților ? 
 

2. Cunosc sătenii mizele dezvoltării durabile a comunităților ? 
 

3. Care sunt sursele de informare pe această tematică ?Consultă site-uri internet ? 
 

4. Considerați că animarea teritoriului efectuată de angajații GAL a constituit o sursă de 
informare pe acestă temă? 
 

5. In comunitățile dumneavoastră ați derulat sau aveți planificate acțiuni de informare privind 
dezvoltarea? Exemple? 
 

6. Considerați că aceste intervenții au facilitat accesul la resurse a locuitorilor comunei pe care o 
reprezentati? 

7. Cum au contribuit următoarele operațiuni derulate de GAL la implementarea strategiei: 
 Animarea teritoriului; 
 Pregătirea și publicarea apelurilor de selecție; 
 Analiza, evaluarea și selecția proiectelor; 
 Relatia GAL – AFIR in etapa depunere – contractare a proiectelor selectate; 
 Sprijin si consiliere peparcursul implementarii; 
 Monitorizarea proiectelor; 
 Monitorizarea strategiei. 

 

8.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? 

mică măsură;  măsură medie;  mare măsură. 

III. VALOAREA ADĂUGATĂ DATORATĂ METODEI LEADER. 

1. Au fost aplicate (combinat) cele 7 principii LEADER? 
 SDL axată pe zonă 
 Elaborare și implementare ”de jos în sus” 
 PPP - GAL 
 Acțiuni integrate și multisectoriale 
 Inovație 
 Cooperare 
 Stabilirea de contacte in rețea 

Mică măsură; măsură medie; mare măsură. 

2 Capitalul social s-a îmbunătățit (spre exemplu învățarea colectivă, schimbarea mentalităților, creșterea 
colaborării și încrederii reciproce și față de GAL, identificarea unor subiecte de interes comun, dezvoltarea 
de competențe și capacități, dezvoltarea unor rețele etc.); 
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Criteriul de evaluare: Percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a capitalului social datorită 
aplicării metodei LEADER. 

3 Guvernanța locală s-a îmbunătățit la nivel local (spre exemplu îmbunătățirea gestionării funcțiilor 
administrative pe plan local, implicare sporită a comunității și factorilor interesați în luarea deciziilor, 
creșterea rolului GAL în guvernanța pe diferite niveluri, creșterea capacității de a gestiona fonduri publice-
private etc.). 

Criteriul de evaluare: Percepția actorilor locali privind rezultate ale SDL mai bune datorită aplicării metodei 
LEADER 

 

4 Rezultele implementării SDL-urilor (ex. crearea de locuri de muncă, realizarea unor produse inovatoare, 
infrastructură de bază, etc.) au generat îmbunătățirea calității vieții în teritoriul vizat de strategie. 

5. Cum a contribuit SDL la cresterea capacitatii de a gestiona fonduri publice-private? 

Metode: 

1) Studiu de caz (…………………………); 
2) Analiza contrafactuala:  
3) Studiul documentelor 

 

IV. FACTORI DE SUCCES/INSUCCES. MECANISMUL DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI 

Care sunt factorii interni și externi care au influențat sau influențează (pozitivsaunegativ) implementarea 
strategiei și rezultatele obținute?  

Ce măsuri au fost adoptate până la data evaluării și cu ce efecte?  

Ce măsuri sunt încă necesare? 

Gestionarea resurselor (umane, financiare și tehnice) 

Relația cu beneficiarii proiectelor finanțate. 

Criterii de evaluare: 

 Gradul de pregatire a resurselor umane 
 

 Experitenta GAL in exercitiul anterior 
 

 Eficienta animarii 
 

 Coeziunea parteneriatului 
 

 Caracteristica zonelor SDL 
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V. CONTRIBUȚIA SDL LA ARIA DE INTERVENȚIE 6B 

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

Criterii evaluare: 

 Serviciile şi infrastructurile locale în zonele rurale au fost îmbunătăţite; 
 

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

 Strategiile de dezvoltare locală au determinat crearea de oportunităţi de ocupare a forței de 
muncă 

VI. SUSTENABILITATEA 

1. Cum a contribuit cooperarea în GAL la o mai bună înțelegere reciprocă a modului în care se poate 
implica populația?  

 

2. Cooperarea a permis o manieră mai eficientă de funcționare a parteneriatelor?  

 

3. În ce condiții colaborarea dintre partenerii GAL poate deveni durabilă (adică poate continua și 
după 
Încheierea proiectului)?  
 

4. Proiectul local ar fi dus la rezultate așteptate de comunitate dacă nu s-ar fi realizat printr-o 
acțiune națională?  
 
 

5. Proiectul implementat a contribuit la conservarea mediului?  
 
 

6. Proiectul implementat a contribuit la promovarea egalității de șanse pentru grupurile vulnerabile 
(femei, cei cu nivel de educație redus, persoanele cu handicap)?  
 

7. Care sunt caracteristicile comunității luate în considerare pentru planificarea unor servicii sociale? 
 

8. Care au fost activitățile organizate pentru a permit membrilor comunității să-și împărtășească 
cunoștințele?  
 

9. Sunt activitățile prevăzute și resursele alocate acestora suficiente pentru a genera realizările și 
rezultatele așteptate?  

 
 
 

 


