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PLAN DE EVALUARE 

A STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A ASOCIAȚIEI 

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ SIRET-MOLDOVA 

 

Monitorizarea și evaluarea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) GAL 

SIRET-MOLDOVA reprezintă o sarcină obligatorie, conform art. 34 din Reg. (UE) nr. 

1303/2013, care precizează că monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare 

locală (SDL) plasate sub responsabilitatea comunității și a operațiunilor sprijinite 

precum și efectuarea de activități specifice de evaluare în legătură cu strategia 

respectivă reprezintă o sarcină obligatorie a Grupurilor de Acțiune Locală.  

 

Monitorizarea și evaluarea se realizează pe tot parcursul implementării Strategiei de 

Dezvoltare Locală GAL SIRET-MOLDOVA. Metodologia de monitorizare și evaluare 

constă într-o serie de metode și instrumente a căror aplicare poate duce la obținerea de 

informații cu privire la modul în care a fost implementată SDL.  

Metodologia a fost asumată de Consiliul Director al Asociației GAL SIRET-

MOLDOVA prin Hotărârea  CD nr. 7/ 17.08.2017. 

Monitorizarea și evaluarea reprezintă activități care se desfășoară în timpul și după 

implementarea Strategiei de dezvoltare locală, urmărindu-se stabilirea gradului de 

realizare a obiectivelor SDL. Etapele de monitorizare și evaluare, desfășurate în mod 

corect și eficient, determină într-o anumită măsură succesul SDL, poate asigura 

implementarea efectivă și la timp a proiectelor. 

Scopul Planului de monitorizare și evaluare este acela de a asigura că sunt întreprinse 

activitățile adecvate și că sunt disponibile resursele necesare și suficiente pentru a 

acoperi nevoile de evaluare și monitorizare specifice. 

Activitățile de monitorizare și evaluare sunt realizate de către echipa GAL SIRET-

MOLDOVA, care  are obligația de a elabora rapoarte periodice conform prevederilor 

Ghidului submăsurii 19.4. 
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Planul de Evaluare și Monitorizare are rolul de: 

 a demara activitățile de evaluare a strategiei încă din faza incipientă a 

implementării acesteia; 

 a stabili rolurile și responsabilitățile celor implicați în activitatea de evaluare, în 

vederea facilitării unui dialog cât mai constructiv între aceștia; 

 a asigura că datele solicitate pentru evaluare vor fi disponibile la momentul 

oportun, în formatul adecvat; 

 a realiza o interconectare între activitățile de monitorizare, evaluare și raportare, 

care să asigure un nivel ridicat al calității rezultatelor activității de evaluare; 

 a pune bazele unei strategii de comunicare a rezultatelor evaluărilor către factorii 

de decizie și către publicul interesat; 

 a furniza informațiile necesare pentru coordonarea strategiei și pentru a completa 

Rapoartele solicitate de AFIR / CDRJ; 

 a furniza informațiile necesare pentru a arăta progresul intermediar înregistrat în 

îndeplinirea obiectivelor și pentru a completa rapoartele lunare/trimestriale/anuale 

solicitate de AFIR. 

Procesul  de  monitorizare și evaluare respectă principiile responsabilității, 

transparenței, cooperării și eficienței.  

 

Pentru realizarea evaluării implementării SDL pentru perioada 24 decembrie 2016 - 1 

octombrie 2018, prin Hotărârea CD nr. 36/ 17.12.2018 a fost dispusă componența 

Comitetului de coordonare a evaluării, iar prin Hotărârea CD nr. 37/17.12.2018 a fost 

adoptat Graficul evaluării. Comitetul de evaluare are următoarea componență: 

- Ciuciudău Gheorghiță - președintele GAL SIRET-MOLDOVA; 

- Barău Gheorghe - manager GAL; 

- Ionescu Ion - colaborator extern; 

- Ilie Liliana - collaborator extern; 

- Lazăr Delia-Andreia - expert evaluare; 

- Lupu Andreia - asistent manager; 

- Marcu Ramona-Florina- expert monitorizare. 
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Graficul evaluării prevede derularea următoarelor activități: 

- Planificarea acțiunilor (20-31 decembrie 2018); 

- Elaborarea motodologiei și a instrumentelor de lucru (1-10 ianuarie 2018) 

- Derularea evaluării (10-25ianuarie 2018); 

- Realizarea raportului și diseminarea informațiilor (25 ianuarie-28 februarie 2019). 
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MATRICE PENTRU EVALUAREA SDL A GAL SIRET-MOLDOVA 

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

TEME ÎNTREBĂRI CRITERII DE 
EVALUARE 

INDICATORI CUANTIFICARE METODE/TEHNICA SURSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. 
Logica 
intervenției 
SDL 

 
1.1.  
În ce măsură logica de 
intervenție a strategiei 
de dezvoltare locală 
este relevantă ăn 
raport cu nevoile 
socio-economice și 
potențialul de 
dezvoltare ale 
teritoriului?  
(obligatoriu cf. Doc. 
AM PNDR) 

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

Numărul nevoilor 
identificate 
 
 
 

Aprecieri ale 
evaluatorului: 
Puțin relevantă 
Relevantă  
Foarte relevantă 
 
 

Focus grup (calitativa) 
Observatia (calitativa) 
Sondaj de opinie  
(cantitativa) 

Membri fondatori 
( care au participat 
la focus-grupurile 
cu ocazia 
elaborării 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 

Numărul măsurilor 
din SDL revizuite 

Studiul/analiza 
documentelor; 
Analiza datelor 
administrative 
(cantitativa) 

SDL si modificarile 
acesteia 
Echipa 
tehnica/executiva a 
GAL 

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

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

Numărul măsurilor 
de sprijin cuprinse in 
SDL si bugetul 
alocat fiecărei 
măsuri 

Aprecieri ale 
evaluatorului: 
Puțin coerentă 
Coerentă 
Foarte coerentă 
 
 

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

Documente GAL  
Solicitantii  si 
beneficiarii 
proiectelor; 
Echipa 
tehnica/executiva 
GAL  



 

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

PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare  

Pa
ge

5 

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

Numărul de 
modificări a 
indicatorilor 
mentionati in anexa 
IV din SDL sau in 
fișa măsurii  

 
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/executiva 
GAL 

Sunt rezultatele 
așteptate clar 
definite?  

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

Echipa 
tehnica/executiva 
GAL 
Echipa 
tehnica/executiva 
GAL 

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

Numărul 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? 
 
 
 
 
 
 
 

Procentul de 
obiective atinse 

Numărul de  măsuri 
dedicate obiectivului 
de incluziune sociala 
Sau 
Numărul de  măsuri 
privind 
asociativitatea 
Sau numărul de  
măsuri dedicate 
lanturilor 
scurte/piete locale 
Numărul de  măsuri 
dedicate 
minoritatilor 
sau 
Numărul de  măsuri 
dedicate 

Măsura în care au fost 
atinse obiectivele: 
Mică măsură; 
Măsură medie; 
Mare măsură. 
Sau  
Probabilitatea atingerii 
obiectivelor: 
Redusă; 
Medie; 
Ridicată. 

Analiza datelor 
administrative 
(cantitativa) 

Documente GAL 
Echipa 
tehnica/executiva 
GAL 
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comunicatiilor in 
banda larga ( 
broadband) 

2.2 In ce masură 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 ? 

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

Măsura în care au fost 
atinse obiectivele: 
Mică măsură; 
Măsură medie; 
Mare măsură. 
Sau  
Probabilitatea atingerii 
obiectivelor: 
Redusă; 
Medie; 
Ridicată 

Analiza datelor 
administrative 
(cantitativa) 

Documente GAL 
Echipa 
tehnica/executiva 
GAL 

 
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? 

Numărul firmelor 
locale sprijinite 
Numărul firmelor 
nou infiintate 

Măsura în care au fost 
atinse obiectivele: 
Mică măsură; 
Măsură medie; 
Mare măsură. 
Sau  
Probabilitatea atingerii 
obiectivelor: 
Redusă; 
Medie; 
Ridicată 

Analiza datelor 
administrative 
(cantitativa) 

Documente GAL 
Echipa 
tehnica/executiva 
GAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 Ce beneficii au 
fost obtinute datorita 
metodei LEADER? 

Capitalul social s-
a îmbunătățit 
(spre exemplu 
învățarea 
colectivă, 
schimbarea 
mentalităților, 
creșterea 

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

Aprecierile 
evaluatorului: 
Nu am remarcat o 
îmbunătățire; 
Îmbunătățire medie; 
Îmbunătățire mare. 
 

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

Documente GAL 
Liderii locali 
Beneficiarii publici 
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III. 
Valoarea 
adăugată 
datorată 
metodei 
LEADER 
 
 

colaborării și 
încrederii 
reciproce și față 
de GAL, 
identificarea unor 
subiecte de interes 
comun, 
dezvoltarea de 
competențe și 
capacități, 
dezvoltarea unor 
rețele etc.); 
 

 
 

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

Guvernanța locală 
s-a îmbunătățită la 
nivel local (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.). 
 

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

Aprecierile 
evaluatorului: 
Nu am remarcat o 
îmbunătățire; 
Îmbunătățire medie; 
Îmbunătățire mare. 
 

Analiza datelor 
administrative 
(cantitativa) 
Focus grup 
 
 
 

Documente GAL 
Liderii locali 
Beneficiarii publici 
(directi) 
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3.3 In ce masura 
proiectele finantate 
prin LEADER (SDL) 
au contribuit la 
dezvoltarea spiritului 
antreprenorial? 
sau 
la realizarea unor 
produse inovatoare? 

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

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

Aprecierile 
evaluatorului: 
Nu am remarcat o 
îmbunătățire; 
Îmbunătățire medie; 
Îmbunătățire mare. 
 
 

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

Documente GAL 
Liderii locali 
Beneficiarii publici 
(directi) 
 

IV 
Factori de 
succes/insucces. 
Mecanismul de 
implementare a 
strategiei 

5.1 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? 

Gradul de 
pregatire a 
resurselor umane 

Gradul de 
instruire/formare si 
calificativele 
obtinute de catre 
personalul GAL; 
Gradul de 
instruire/formare a 
beneficiarilor  
( publici/privati), 
firmelor de 
consultanta 

Aprecierile 
evaluatorului: 
Mic ; 
Mediu; 
Mare ; 

Analiza datelor 
administrative 
(cantitativa 
Interviul (calitativa) 
Observatia (calitativa) 

Documente GAL 
(dosar resurse 
umane, 
fisele/rapoartele de 
evaluare a 
angajatilor); 
Beneficiarii directi; 
Firmele de 
consultanta; 
 

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

Aprecierile 
evaluatorului: 
Redusa; 
Medie; 
Ridicata; 

Analiza datelor 
administrative 
(cantitativa 
Interviul (calitativa) 
Observatia (calitativa) 

Documente GAL; 
Liderii locali; 
Solicitantii; 

Coeziunea 
parteneriatului 

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

Aprecierile 
evaluatorului: 
Redusa; 
Medie; 
Ridicata; 

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

Documente GAL; 
Liderii locali; 
Angajatii GAL; 
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Calitatea 
procesului de 
evaluare si 
selectie a 
proiectelor la 
nivel de GAL 

Numar de proiecte 
declarate 
neconforme, 
neeligibile de catre 
AFIR 

Aprecierile 
evaluatorului: 
Redusa; 
Medie; 
Ridicata; 

Analiza datelor 
administrative 
(cantitativa 
Interviul (calitativa) 
Observatia (calitativa) 

Documente GAL; 
Experti 
AFIR/CDRJ; 
Firmele de 
consultanta; 

V 
Contribuția 
SDL la aria de 
intervenție 6B 

6.1 
În ce măsură a sprijinit 
SDL dezvoltarea 
locală în zonele 
rurale? 

Serviciile şi 
infrastructurile 
locale în zonele 
rurale au fost 
îmbunătăţite; 
 

Procentajul 
populației rurale 
vizate de strategiile 
de dezvoltare locală 

Aprecierile 
evaluatorului: 
În mică măsură; 
În măsură medie; 
În mare măsură 
 
 
 
 
 

Analiza datelor 
administrative 
(cantitativa 
Observația 
Focus grup 

Documente GAL; 
Echipa tehnica 
GAL, 
Partenerii publici 
din GAL; 
 
 
 
 
 
 
 

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

Procentajul 
populației rurale 
care beneficiază de 
servicii/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. 
 

TEME SUPLIMENTARE ABORDATE DE GAL ( Componenta specifică SDL) 
VI 
Stadiul 
implementării 
SDL 
îndeplinirea 
obiectivelor și 
indicatorilor 
specifici SDL 

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

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

Aprecierile 
evaluatorului: 
Mică măsură; 
Măsură medie; 
Mare măsură. 
 

Studiul documentelor Documente GAL; 
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VI  
Sustenabilitate  

In ce masura 
finantarea nevoilor din 
teritoriu este 
satisfacuta? 

Capacitatea de a 
îndeplini 
angajamentele 
asumate prin 
contractele de 
finanțare 

Numărul de proiecte 
prin SDL; 
Numărul de 
beneficiari sprijiniti; 

Aprecierile 
evaluatorului: 
Redusa; 
Medie; 
Ridicata; 

Analiza datelor 
administrative 
(cantitativa 
Interviul (calitativa) 
Observatia (calitativa) 

Documente GAL; 
Echipa tehnica 
GAL, 
Partenerii publici 
din GAL; 
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INSTRUMENTE DE LUCRU 

 

GHID FOCUS GRUP  

(PRIMARI, AUTORITATEA DE MANAGEMENT, PREȘEDINȚI DE ASOCIAȚII) 

1. Cu ce asociază primarii GAL SIRET-MOLDOVA ? 

2. Au plecat mulți tineri din sat în străinătate ? 

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

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

5. Organizează întâlniri publice ?  

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

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

8. De unde se informează ?  

9. Ce este statul de drept? Dar separația puterilor? Dar corupția ? 

 

Întrebări privind logica intervenției SDL 

1. Ce urmărește efectiv SDL a asociației GAL Siret-Moldova ? 

2. Rezultatele așteptate sunt clar definite ? 

3. Logica activităților planificate este clar explicată?  

4. Activitățile sunt fezabile având în vedere resursele alocate și contextul local?  

5. Intervențiile vizează grupuri-țintă adecvate?  

6. În ce măsură logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală este relevantă față de nevoile 

socio-economice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului? (analiză SWOT) 

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

8. Ce nevoi noi au apărut ? Ce itemi au fost folosiți pentru a le identifica?  

9. Măsurile din cadrul SDL au fost revizuite pentru a ține cont de dinamica nevoilor ? 

10. Ce probleme au dispărut de când a început implementarea SDL?  

11. Rețelele de actori locali implicate în activități au fost identificate corespunzător?  

12. Sunt definiți indicatori de realizare care oferă o imagine clară a realizărilor  ?  

13. Sunt realizările planificate suficiente pentru a genera rezultatele așteptate?  

 

Întrebări privind coerența logicii de intervenție a SDL  

1. 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)?  
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2. Este clar explicată logica în conformitate cu care rezultatele planificate vor interacționa (se 

vor susține reciproc) și vor duce la atingerea obiectivelor și la impactul așteptat?  

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

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

4. Există o legătură clară între impactul așteptat și nevoile locale?  

5. Sunt rezultatele așteptate clar definite?  

 

Întrebări referitoare la contribuţia operațiunilor realizate pentru atingerea 

obiectivelor prevăzute de SDL 

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

2. Cunosc sătenii mizele dezvoltării durabile a comuntăților ? 

3. Ce consultă 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 facilitate accesul la resurse a locuitorilor comunei dv? 

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; 

- soluționarea contestațiilor; 

- depunerea proiectelor la OJFIR 

- monitorizarea proiectelor; 

- monitorzarea 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? 

a. Măsura în care au fost atinse obiectivele/ probabilitatea atingerii obiectivelor: 

     (mică măsură; măsură medie; mare măsură). 

 

Aplicarea 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 contacta în rețea 
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Apreciere: mică măsură;        măsură medie;        mare măsură. 

 

Valoarea adăugată datorată metodei LEADER. 

Capitalul social s-a îmbunătățit (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.); 

Criteriul de evaluare: percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a capitalului 

social datorită aplicării metodei LEADER.  

 

Guvernanța locală s-a îmbunătățit la nivel local (îmbunătățirea gestionării funcțiilor 

administrative pe plan local, implicarea sporită a comunității și a 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 

 

Rezultele implementării SDL (crearea de locuri de muncă, realizarea unor produse 

inovatoare, infrastructură de bază, etc.) au generat îmbunătățirea calității vieții în 

teritoriul vizat de strategie. 

 

Factori de succes/insucces. Mecanismul de implementare a strategiei 

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

implementarea strategiei și rezultatele obținute?  

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

3. Ce măsuri sunt încă necesare? Gestionarea resurselor (umane, financiare și tehnice)  

4. Care e relația cu beneficiarii proiectelor finanțate. 

 

Contribuția SDL la aria de intervenție 6B 

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

- 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 
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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 duce la rezultate așteptate de comunitate dacă nu e realizat printr-o acțiune 

națională?  

5. Proiectul a contribuit la conservarea mediului?  

6.  Proiectul 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 ar putea fi serviciile oferite în comunitate pentru îngrijirea copiilor?  

9. Ce servicii ar trebui să fie furnizate pentru a îmbunătăți situația persoanelor în vârstă? 

10. Care au fost activitățile organizate pentru a permit membrilor comunității să-și împărtășească 

cunoștințele?  

11. Sunt activitățile prevăzute și resursele alocate acestora suficiente pentru a genera realizările și 

rezultatele așteptate?  

 

GHID FOCUS GRUP (beneficiari privați) 

I. Implicarea in procesul de dezvoltare a comunității (în special în evaluarea și 

luarea  deciziilor) 

1. Cu ce asociază GAL Siret-Moldova ? 

2. Au fost la lucru în străinătate ? 

a. Dacă da, ce v-a determinat să reveniți? 

b. Dacă nu, sunteți tentați să plecați ? 

3. Ați participat la întâlniri publice organizate de edilii comunelor?  

4. Dacă da, ce probleme ați/au fost ridicate (personale sau ale comunității)? 

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

6. De unde vă informați ?  

 

II. Valoarea adăugată datorată metodei LEADER 

Capitalul social s-a îmbunătățit (spre exemplu, învățarea colectivă, schimbarea 

mentalităților, creșterea colaborării și încrederii reciproce și față de GAL, identificarea  
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unor subiecte de interes comun, dezvoltarea de competențe și capacități, 

dezvoltarea unor rețele etc.); 

Criteriul de evaluare: percepția privind gradul de îmbunătățire a capitalului social datorită 

aplicării metodei LEADER. 

 

III. Factori de succes/insucces. Mecanismul de implementare a strategiei 

1. Cum caracterizați următoarele operațiuni derulate de GAL pentru  implementarea strategiei : 

- Animarea teritoriului; 

- Pregătirea și publicarea apelurilor de selecție; 

- Analiza, evaluarea și selecția proiectelor; 

- Soluționarea contestațiilor; 

- Depunerea proiectelor la OJFIR 

- Monitorizarea proiectelor; 

- Care sunt factorii de succes care au contribuit la reușita dv? 

- Care sunt factorii de insucces cu care v-ați confruntat? 

 

IV. Contribuția SDL la aria de intervenție 6B- încurajarea dezvoltării locale în 

zonele rurale 

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

- 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 

 

V. Sustenabilitatea 

1. Cum ați caracterizați domeniul în care activați/veți activa? 

2. Este atractiv? 

3. Identificați căteva probleme (comune) cu care vă confruntați în domeniul dv. de activitate 

4. Considerați că veți face față provocărilor generate de problemele identificate  

5. Ce ne puteți spune despre concurență? 

6. Considerați aveți capacitatea de adaptare la noi  

7. În acest moment, preconizați că veți implementa Planul de afaceri, așa cum a fost prezentat și 

aprobat? 

8. Considerați că afacerea dumneavoastră va fi sustenabilă după încetarea intervenției?  

9. Considerați că peste 5 ani veți activa în același domeniu? Dar peste 10? 
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GHID FOCUS-GRUP (angajați) 

1. Ce s-a făcut pentru sensibilizarea actorilor locali cu privire la abordarea GAL? 

2. Ce s-a făcut pentru realizarea identităţii vizuale a LEADER, GAL, PNDR etc.? 

3. Ce s-a făcut pentru comunicare și informare în legătură cu acestea ? 

4. Ce este un GAL ? Care e raportul public-privat în cadrul acestuia? 

5. Cum se determină teritoriul care face parte din GAL ? 

6. Cine din GAL poate accesa măsurile PNDR, fondurile europene? 

7. Ce au accesat cei din GAL Siret ? 

8. Cum au făcut cofinanțarea ? 

9. Fiecare GAL își propune un număr de linii de finanțare prioritare. Care sunt liniile prioritare? Cum 

au fost stabilite ? 

10. GAL pot crea măsuri atipice. Ati identificat vreo nevoie specială care a trebuit acoperită prin 

finanțare GAL? 

11. Cine face parte din comitetul de selecție la nivelul GAL-ului și cine sunt experții tehnici care-și dau 

avizul ? 

12. Care e valoarea maximă a finanțării nerambursabile ? În funcție de ce criterii s-a făcut finanțarea 

GAL ? (vorbiți despre calitatea strategiei?) 

13. Accesul la serviciile şi la infrastructurile locale în zonă a crescut ? 

14. Afacerile demarate vor continua după încetarea intervenției prin GAL ? 

15. În ce măsură cooperarea a contribuit la o mai bună cunoaștere a comunităților implicate? 

16. În ce măsură cooperarea a permis partenerilor să funcționeze mai eficient? 

17. Colaborarea dintre parteneri va continua și după încheierea proiectului? 

18. În ce măsură contribuie la reducerea barierelor de comunicare dintre comunele implicate? 

19. În ce măsură contribuie la conservarea mediului? 

20. În ce măsură contribuie la promovarea egalității de șanse pentru grupurile vulnerabile (femei, 

persoane analfabete funcțional, persoane cu dizabilități etc.)? 

 

 


