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1. PREFAȚĂ
Documentul reprezintă evaluarea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020 în perioada
28.11.2016-01.10.2018 și este elaborat de către PFA Gherghe D.Alexandru
Asociația Grup de Acțiune Locală „Răsăritul Țării Făgărașului” la înființare avea în componență 32 de
parteneri, respectiv 7 parteneri publici (Comuna Șinca Nouă, Comuna Părău, Comuna Comăna, Comuna
Holbav, Comuna Hârseni, Comuna Șercaia și Comuna Mândra), 18 parteneri privați și 7 societăți civile.
Ulterior a aderat și Consiliul Județean Brașov și alți 4 parteneri privați. Asociația a fost înființată în
august 2016. Asociația nu a avut contract de finanțare pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare
Locală aferentă perioadei de planificare 2007-2013, primul contract fiind semnat pe programul 20142020 - LEADER. Menționăm că nici o comună parteneră nu a facut parte dintr-un Grup de Acține
Locală finanțat pe perioada 2007-2013.
Strategia de Dezvoltare Locală 2014-2020 a fost realizată în primele luni ale anului 2016, în urma unui
proces complex de documentare, analiză și consultare tematică și sectorială. În urma evaluării de către
Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a fost alocată
suma de 935 191 euro, după procesul de bonusare, Asociației i s-a alocat un fond total de dezvoltare în
valoare de 1 614 741 euro. Pe componenta 19.2 avem un fond în valoare de 1 291 793 euro, iar pe 19.4
avem 322 948 euro. În data de 28.11.2016 s-a semnat contractual subsecvent 1 în valoare de 242 211
euro.
Evaluarea reflectă rezultatele obținute până la data de 1.10.2018, aproape o perioadă de doi ani de la
semnarea contractului subsecvent 1 .
În vederea elaborării documentului, Asociația Grup de Acțiune Locală „Răsăritul Țării Făgărașului”,
prin Hotărârea 32/08.11.2018 a Consiliului Director, a aprobat Planul de evaluare și a desemnat
Comitetul de coordonare a evaluării, după cum urmează:

1.

Elaborarea Planului de Evaluare

Lăzărescu Alexandra Mihaela
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2.

Aprobarea Planului de Evaluare de către Consiliul Director al Asociaţiei GAL RTF
Consiliul Director

3.

Elaborarea designul-ui Evaluării

Evaluator extern

4.

Aplicarea online a chestionarului

Evaluator extern

5.

Aplicarea chestionarului în teritoriul GAL

Evaluator extern

6.

Organizare Focus Grup

Evaluator extern

7.

Studiul documentelor

Evaluator extern

8.

Redactarea Raportului de Evaluare

Evaluator extern

9.

Verificarea Raportului de Evaluare

Moise Maria

10.

Publicarea Raportului de Evaluare

Harbădă Ovidiu

11.

Aprobarea Raportului de Evaluare și Palfi Maria
Transmiterea către AM-PNDR

2. REZUMAT
Asociația Grup de Acțiune Locală „Răsăritul Țării Făgărașului” s-a angajat să implementeze Strategia
de Dezvoltare Locală în valoare 1 614 741 euro, pentru care a încheiat contractul cadru și primul
contract subsecvent în data de 28.11.2016. Din cele 11 măsuri, până la data de 1.10.2018, au fost lansate
8, reprezentând 85,7% din fondul alocat pentru dezvoltarea locală. Celelalte 3 măsuri nedeschise, în
procent de 14,3%, sunt condiționate de contractarea a 4 proiecte, în prealabil depuse pe altă măsură, prin
care s-au putut crea premise favorabile pentru proiectele care urmează a fi depuse. Menționăm faptul că
cele 4 proiecte au fost depuse la OJFIR în data de 13 august iar pana la data evaluării SDL nu s-au
semnat contractele, deși au fost notificate ca fiind eligibile. Toate cele 3 măsuri nelansate corespund
articolului 35 din Reg UE 1305/2013, iar una este dedicată grupurilor operaționale și nu avem
metodologia necesară pentru elaborarea apelului de selecție.
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Proporția măsurilor lansate și a celor nelansate,
până la data de 01 octombrie 2018
NELANSATE ,
M7/1A, M9/3A,
M10/4A

LANSATE,
M1/1A, M2/6B,
M3/6A, M4/6B,
M5/6B, M6/6B,
M8/3A, M11/6A
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În urma mediatizării apelurilor prin afișe, mass-media și internet, s-au depus 34 de proiecte, din care , 2
proiecte au fost retrase la nivel GAL și 1 proiect retras la OJFIR, 1 proiect a fost declarat neconform la
nivel GAL, 2 proiecte sunt eligibile și nefinanțate la nivel GAL, 5 proiecte sunt depuse la OJFIR despre
care nu știm nimic, 2 proiecte au fost declarate neeligibile la nivel OJFIR, 1 proiect este în contestație la
nivel CRFIR, 1 proiect este implementat, 19 proiecte se află în curs de notificare /contactare /
implementare, valoarea proiectului implementat plus cele în curs de notificare/contactare/implementare
fiind 656 079 euro (50,7% din suma destinată implementării Strategiei de Dezvoltare Locală 20142020). La majoritatea măsurilor, fondul alocat a fost consumat în totalitate. Cu toate că totalitatea
măsurilor lansate nu a impus necesitatea cofinanțării, totuși, pentru implementarea proiectelor,
beneficiarii au mai mobilizat încă 149 363 euro contribuție proprie.

Valoarea totală a proiectelor selectate și contractate
din alocarea totală, până la data de 01 octombrie 2018
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Proiectele aflate în stadiul de contractare sau implementare sunt atent monitorizate; există procedură de
monitorizare și resurse umane cu atribuții pentru această sarcină. Monitorizarea decurge optim și pentru
că beneficiarii apelează la echipa GAL și discută ori de câte ori întâmpină dificultăți sau au întrebări.
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Având în vedere faptul că în momentul evaluării este finalizat 1 singur proiect iar celelalte proiecte
depuse nu sunt finalizate, realizarea obiectivelor propuse prin SDL se poate aprecia doar prin
angajamentele luate la nivelul fiecărui proiect. În acest context se poate spune că după angajarea a
50,7% din fondul de dezvoltare, majoritatea indicatorilor au fost deja atinși și se preconizează o depășire
a angajamentelor asumate în Strategie. Acest fapt se datorează în primul rând evaluării prudente a
rezultatelor la elaborarea strategiilor și utilizării doar a indicatorilor strict legați de prioritățile stabilite în
Regulamentul (UE) 1305/2013.
Având în vedere că măsurile pot fi lansate până la finalul anului 2019, managerul GAL se declară
mulțumit de ritmul de lansare al măsurilor. S-a optat pentru un ritm mai lent, dar sigur, cu atenție la
detalii. Echipa operațională a GAL planifică lansarea tuturor măsurilor până la finalul lunii martie 2019.
La elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală, actorii locali au accentuat necesitatea asigurării accesului
la sumele destinate dezvoltării locale într-o măsură cât mai echitabilă. De aceea, au stabilit ca sumele
maxime, la măsura adresată strict autorităților publice, să fie de 34 532 euro pentru autoritățile publice
locale, excepțiile fiind condiționate de consensul tuturor comunelor din microregiunea respectivă.
Anumite autorități au aplicat și pe alte măsuri unde au intrat în competiție cu beneficiarii privați unde
valoarea eligibilă a unui proiect era de 200 000 euro. Astfel fiecare comună din zona de acoperire a
Grupului de Acțiune Locală a beneficiat de finanțare, GAL și contribuție proprie, după cum urmează :
Comună

EURO/proiect

EURO/proiect

Holbav

62 900

17 091

Șinca Nouă

39 818

54 151

Șercaia

119 360

-

Părău

63 500

-

Comăna

36 285

-

Mândra

33 504

-

Hărseni

34 690

15 196

Tabelul 1. Valoarea proiectelor pe unitățile administrativ-teritoriale (sursă: baze de date).
Din punct de vedere al dezvoltării economiei locale, un indicator foarte important este crearea
locurilor de muncă. În Strategia de Dezvoltare Locală 2014-2020, Asociația Grup de Acțiune Locală
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„Răsăritul Țării Făgărașului” și-a propus să creeze 9 noi locuri de muncă, din care 6 ca indicator specific
și 3 ca indicator suplimentar. În proiectele depuse și aflate în faza de contractare/implementare,
beneficiarii s-au angajat să creeze 10 de noi locuri de muncă. Realizarea indicatorului într-un procent
atât de ridicat este foarte îmbucurătoare și binevenită, dar evidențiază și o prudență excesivă care trebuie
avută în vedere în faza de elaborare a strategiei în perioada următoare de planificare. Mai trebuie
menționat faptul că se constată un interes mai mare pentru fondurile de finanțare datorită schimbărilor
intervenite la nivel European privind piața muncii și siguranța, tot mai mulți din cei plecați în străinătate
preferă să se întoarcă.
În ceea ce privește logica de intervenție a Strategiei de Dezvoltare Locală se poate afirma că ea a fost în
continuare relevantă față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare al teritoriului. În
perioada evaluării, Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației Grup de Acțiune Locală „Răsăritul Țării
Făgărașului” a fost modificată de trei ori: în unul din cazuri au fost operate modificări în fișa măsurilor
(considerată de metodologie modificare complexă), o modificare legislativă și o modificare simplă fiind
introduse sarcini noi în fișa posturilor pentru angajații Asociației. Necesitatea lor a apărut ca răspuns la
schimbările de conjunctură intervenite și nu au influențat semnificativ nevoile locale identificate la
elaborarea Strategiei.
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DI - 6 B

Numărul de proiecte selectate, contractate și reziliate,
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Proporția sumelor plătite aferente proiectelor contractate,
până la 01 octombrie 2018
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În ceea ce privește coerența logicii intervenției care stă la baza Strategiei de Dezvoltare Locală, încă din
faza de planificare ne-a fost clar că fondul alocat implementării Strategiei de Dezvoltare Locală nu va fi
suficient pentru rezolvarea tuturor problemelor depistate în cursul analizei teritoriului LEADER.
Alocarea financiară aferentă unei măsuri fiind foarte limitată, s-a stabilit un nivel mai scăzut al
indicatorilor pentru a exista o siguranță mai mare a realizării lor. Totodată, datorită faptului că în etapa
de elaborare a Strategiei nu s-a putut aprecia în ce proporție vor fi depuse proiecte pentru atingerea
fiecărui obiectiv (de exemplu care va fi numărul serviciilor publice modernizate), nu a fost posibilă
preconizarea rezultatelor. Astfel, pentru fiecare măsură, a fost stabilit un set de indicatori cuantificabili
și verificabili, din care să se poată aprecia gradul de atingere a rezultatului obținut.
Având în vedere progresul înregistrat până la data evaluării, probabilitatea atingerii obiectivelor
Strategiei este mare. Concluzia este bazată pe baza răspunsurilor date la întrebările de evaluare specifice
formulate în chestionarele completate de către beneficiari. Astfel:
-

Sectorul antreprenorial a beneficiat de achiziționarea echipamentelor și se preconizează o

creștere de peste 15% a venitului anual. Totodată se previzionează o creștere a capacității capitalului
uman. Din răspunsurile obținute s-a evidențiat faptul că prin proiectele LEADER au fost finanțate
activități inovatoare, care la rândul lor au implicat alte idei ce merită a fi puse în aplicare. Astfel,
majoritatea solicitanților s-au gândit la demararea unor afaceri proprii noi sau diferite de ceea ce au ăcut
până în prezent.
-

În cazul proiectelor depuse de autoritățile publice locale, s-a evidențiat faptul că prin proiecte s-

au realizat economii semnificative la bugetul local și a crescut performanța serviciilor publice. Este
important de menționat că marea majoritate a beneficiarilor doresc să mai depună cereri de finanțare, au
idei noi, au dobândit experiența necesară pentru continuarea dezvoltării, au încredere în proiectele
finanțate prin fondurile nerambursabile și în instituțiile care acționează pentru implementarea acestora.
Beneficiarii publici au evidențiat în mod expres atitudinea pro activă venită atât din partea aparatului
propriu al primăriilor cât și din partea populației. Guvernanța locală a prezentat o îmbunătățire medie,
mai ales la implicarea sporită a comunității și a factorilor interesați în luarea deciziilor. Acest fapt
prevestește o maturizare a populației, o creștere a capacității de observare și prezentare a problemelor
locale, a participării active la consultațiile organizate de către autorități, a exprimării propriilor păreri și
uneori a acceptării diferențelor de păreri. Îmbunătățirea calității vieții s-a realizat prin înființarea celor
10 locuri de muncă, față de cele 9 (6+3) asumate de SDL.
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3. CONTEXT
TERITORIUL
Teritoriul viitorului GAL Răsăritul Țării Făgărașului este situat în centrul României, județul Brașov.
Suprafața județului Brașov reprezintă 2,3% din suprafața totală a țării, avand 5.351 de km². În partea
sudică a județului se află masivele muntoase Făgăraș și Bucegi, cu cele mai înalte vârfuri din România,
de peste 2.500m. Înspre partea estică se află masivele muntoase, cu înălțimi cuprinse între 1.700–1.950
m, Piatra Mare și Ciucaș, precum și depresiunea Bârsei. Depresiunea Făgărașului se situează în partea de
vest a județului. Zona viitorului GAL are suprafețe atât în Țara Făgărașului cât și în Țara Bârsei.
Relieful colinar format din dealurile submontane perșano-făgărașene, cu altitudini cuprinse între 500m și
800m și adânc fragmentat de acțiunea freatică a râurilor montane, sugerează o anfiladă de contraforturi
naturale, care dispar treptat la nord-est de Valea Veneției. Această unitate se afla în legatură cu alte
câteva subunități distincte de relief, compuse, de la est spre vest, din dealurile Perșanilor, centralfăgărășene, Magurei și Blidariei. Acest sistem este continuat spre nord de câmpia piemontană, care
ocupă cca.83% din suprafața totală a depresiunii. Clima înregistrează o temperatură medie anuală de
8,7ºC, cu creșteri maxime în luna iulie și scaderi minime în luna ianuarie. Vegetația zonei reflectă în
mare măsură particularitățile reliefului care este predominant deluros-muntos și este acoperit cu o
vegetație etajată, foarte eterogenă. Fauna actuală este bine reprezentată prin specii de importanță
cinegetică: ursul carpatic, mistrețul, căpriorul, cerbul, iepurele și veverița, iar dintre carnivore lupul,
vulpea, râsul, pisica sălbatică. Prin pădurile de fag ca și în zonele de vale, este întâlnit în mod frecvent
ariciul. Pe terenurile agricole sunt specifice rozătoarele mărunte iar la marginea poienilor este frecvent
intâlnit șoarecele de pădure.
Parteneriatul public-privat al viitorului GAL Răsăritul Țării Făgărașului cuprinde 7 comune. Comuna
Șinca Nouă este situată la poalele munților Făgăraș, este formată din localitățile Șinca Nouă și Paltin.
Comuna Părău este așezată în partea nord-estică a Depresiunii Făgărașului, are în componență satele:
Părău (reședința), Grid, Veneția de Jos și Veneția de Sus. Comuna Comăna este situată pe cursul
mijlociu al râului Olt, la poalele grupei centrale a Munților Perșani, are în componență patru sate:
Comăna de Jos, Comăna de Sus, Crihalma și Ticușu Nou. Comuna Holbav este amplasată în
depresiunea Țării Bârsei, pe versantul sudic al Măgurii Codlei, are în componență o singură localitate,
Holbav.
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Comuna Hârseni face parte din Țara Oltului cunoscută și sub numele de Țara Făgărașului. Are în
componență patru sate Hârseni, Copăcel, Sebeș, Mărgineni și cătunul Măliniș. Comuna Șercaia este
situată pe șoseaua națională DN1 (E68), între Brașov și Sibiu. Are în componență satele: Șercaia
(reședința), Hălmeag și Vad. Comuna Mândra este situată pe șoseaua națională DN1 (E68), între
Brașov și Sibiu, la circa 6 km spre est de municipiul Fagaras si la circa 60 de kilometri, spre vest de
municipiul Brasov. Are în componență satele: Mândra (reședința), Ileni, Râușor, Șona și Toderița.
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DEMOGRAFIA
Teritoriul acoperit de parteneriat este un teritoriu omogen, având o populație totală de 15.281 locuitori,
suprafața totală de 641,4 km² și densitate medie a populației de 23,82 locuitori/km² (Adresa nr.
935/09.03.2016 emisa de INS Brasov).
Populația predominantă în teritoriu este cea cuprinsă între 20 și 64 ani (54,46%), numărul femeilor fiind
aproximativ egal cu cel al bărbaților. Zonele de munte se disting de alte regiuni prin existența unor
dezavantaje naturale: altitudine, climă, pante, fertilitate scazută a solului, izolare față de căile de
comunicație și față de piețele de desfacere și prin îmbătrânirea populației active, migrare, infrastructuri
insuficiente, ceea ce face din zona montană o zona defavorizată, vulnerabilă economic, social și
ecologic. Aceste fenomene se regăsesc în sporul natural care este negativ, soldul migrării care deși este
pozitiv are o valoare foarte scăzută și în densitate mică cuprinsă între 14,2 loc/km² (Hârseni) și
62,6loc/km² (Holbav).

ECONOMIA
Suprafața agricolă reprezintă 58% din suprafața totală a teritoriului ceea ce denotă că profilul economic
al zonei este unul agricol. În teritoriu sunt condiții favorabile atât culturilor agricole, suprafața arabilă
fiind de 51% din suprafața agricolă cât și creșterii animalelor, suprafața pășunilor și fânețelor fiind de
49%. Culturile agricole dominante pe fiecare comuna sunt: cartofi (Șinca Nouă, Holbav), plante pentru
nutreț (Părău și Comăna), grâu comun (Hârseni, Șercaia și Mândra). Comuna Șinca Nouă este certificată
pentru a face eco-agricultură și se dorește extinderea acestei certificări și la alte comune din viitorul
GAL. Creșterea animalelor (porcine, ovine, bovine, păsari) este importantă în zona, suprafața pășunilor,
fânețelor și a pădurii fiind însemnată. Efectivul total de animale aferent întregului teritoriu este de
142.824 animale, ponderea cea mai mare fiind a păsărilor (32,98%) urmate de porcine (32,35%) iar apoi
de ovine (23,96%). Datele au fost preluate de la INS - Serii de Date Statistice, Recensămntul General
Agricol 2010.
În mediul rural, veniturile populației provin din agricultură (circa 80%) dar și din alte activități:
forestiere, turism, servicii, meșteșuguri, comerț. Agricultura este principalul element determinant al
dezvoltării rurale, dar aceasta nu înseamnă că dezvoltarea rurală se rezumă doar la dezvoltarea
agriculturii. Prin prezenta strategie se dorește o îmbunătățire a condițiilor de viață ale întregii populații
care trăiește în teritoriu, în condiții nefavorabile. Conform Indicatorilor economici 2014 din Serii de
Date Statistice, în teritoriu activau un număr de 167 firme, ponderea cea mai mare avand-o cele din
15

domeniul serviciilor (37%) urmate apoi de cele din sectorul comerțului și repararea de autovehicule și
motociclete (31%), de cele din industrie (15%) și în ultimul rând de cele în agricultură (11%). Acești
indicatori denota absența spiritului antreprenorial al populației, insuficienta informare a populației
despre inițierea și dezvoltarea afacerilor, lipsa centrelor comunitare multifuncționale care vor deservi
nevoile legate de consultanță, arhitectura locală, asistență juridică, consiliere pentru idei de afaceri,
documentări, studii de mediu, servicii auxiliare cu caracter administrativ. Totuși, anumite firme cu profil
agricol sunt cunoscute la nivel național: Europig SA Șercaia (membru în parteneriat) având ca activitate
creșterea porcilor (sursa de materie primă pentru unitățile Grupului Sergiana); SC NBM SA (membru în
parteneriat) deține o fabrică de concentrate proteice în Șercaia. De asemenea, se remarcă existența unor
fenomene negative privind forța de muncă, accentuarea tot mai mult a gradului de săracie și lipsa
perspectivelor pentru populația tânără datorită lipsei ofertei de locuri de muncă pe plan local. Populația
ocupată în anul 2011 a fost de 4478 persoane, numărul mediu de salariați de 750 angajați iar la sfârșitul
anului 2011 s-a înregistrat un număr total de șomeri de 684 persoane, conform datelor preluate de la INS
- Serii de Date Statistice.
PATRIMONIU CULTURAL ȘI TURISM
Microregiunea are un potențial turistic ridicat, 3 comune din cele 7 sunt incluse în Lista comunelor cu
potențial turistic ridicat (Părău, Șercaia și Șinca Nouă). Cu toate acestea, turismul la nivelul
microregiunii este la un nivel nesatisfăcător, infrastructura turistică și serviciile turistice suport și de
agrement sunt insuficient dezvoltate, iar promovarea turistică a zonei este deficitară. În zonă sunt mai
multe puncte de atracție culturale-arhitectonice, cât și locuri naturale, care sunt ușor accesibile. Muzeele
prezente în teritoriu sunt: Muzeul etnografic din Comăna, Muzeul Sătesc Matei Mânea din Copacel.
Cele mai reprezentative locașuri de cult, datorită vechimii și importanței culturale sunt: Biserica de lemn
din Șinca Nouă; Biserica greco-catolică „Sf. Gheorghe” (1899) din Șercaia; Parohia Comăna de Jos
„Cuvioasa Paraschiva”; Biserica "Sf. Nicolae" din Mărgineni (atestată din anul 1791); Biserica „Buna
Vestire” din Copăcel (1726). Comunitățile locale se preocupă pentru conservarea patrimoniului local
prin tradiții locale, meșteșuguri sau activități culturale tradiționale la nivel de comune. De asemenea, sau păstrat obiceiuri locale precum: Obiceiul “Plugarului” în comuna Șercaia (manifestare folclorică cu
caracter agrar); Sărbătoarea Narciselor (festival de etnologie și folclor); Festivalul “La Copăcel de
sărbători” (înființat în anul 2007 din inițiativa Asociației S.O.S. Țara Făgărașului - membră parteneră
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GAL RTF, manifestare cultural-artistică), însă acestea nu sunt promovate suficient pentru atragerea
turiștilor în zona.
CONTEXTUL ORGANIZAȚIONAL
Parteneriatul public-privat este format din 32 de parteneri (7 parteneri publici, 18 parteneri privați și 7
societăți civile).
Partenerii publici reprezintă 21,9% din totalul membrilor, respectiv: Comuna Șinca Nouă, Comuna
Părău, Comuna Comăna, Comuna Holbav, Comuna Hârseni, Comuna Șercaia și Comuna Mândra.
Sectorul privat reprezintă 56,2% din parteneriat și este compus din următorii membri: SC Explo Iomeș
SRL; SC Edil GA-MA SRL; SC Taf Impex SRL; SC Derweg 21 SRL; SC Cristecos Market 2015 SRL;
Popa Adrian Întreprindere Individuală; SC Feni Forest SRL; Popa Gianina Maria Întreprindere
Individuală; PFA Florescu N. Ionel; SC Proder Konsum SRL; SC Chiuel SRL, SC Europig SA, SC
Forest Jan SRL, SC Rel & Fel SRL, SC Bormio SRL, SC Viovis Impex SRL, Regia Publică Locală
Ocolul Silvic Pădurile Șincii RA, SC Sovi-Mar Comtour SRL.
Societatea civilă este reprezentată de 7 membri, respectiv 21,9% din totalul partenerilor: Asociația SOS
Țara Făgărașului; Asociația Crescătorilor de taurine din județul Brașov – Filiala Sebeș; Asociația
Crescătorilor de animale din Comuna Mândra; Fundația pentru folclor Tinerețe fără bătrânețe și viață
fără de moarte; Asociația Crescătorilor de animale Părău; Asociația Crescătorilor de animale și de
pășunat Narcisa Sălbatică; Asociația romilor din Făgăraș.
OBIECTIVELE DECLARATE ALE STRATEGIEI
Acțiunile care vor fi implementate prin intermediul strategiei sunt bazate pe inovare și vor fi îndreptate
spre sprijinirea conservarii patrimoniului local și a tradițiilor, stimuland activitățile de turism rural,
dezvoltarea și promovarea produselor locale: culturale, agricole, non-agricole, sociale, crearea de locuri
de muncă în vederea creșterii calitative a vieții.
Obiectivul general al strategiei de dezvoltare locală îl reprezintă asigurarea condițiilor pentru crearea
unor activități rentabile în agricultură, zootehnie și alte domenii economice care să ducă la creșterea
numărului de locuri de muncă și a bunăstării locuitorilor. Pentru atingerea obiectivului general trebuie
realizate și urmărite mai multe obiective specifice-priorități și anume: formarea, sprijinirea și
organizarea asociațiilor de producători, a cooperativelor în vederea eficientizării activităților agricole,
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zootehnice și non agricole; politici și tehnici adecvate pentru atragerea turiștilor în zonă; produse,
programe turistice, oferte variate pentru toți turiștii și pe tot cuprinsul anului; programe pentru
persoanele vârstnice și cu vulnerabilități; instruirea și formarea profesională pentru domeniile
agricultură, asistență socială, ghizi turistici, meșteșuguri, operatori în domeniul turismului; informare și
consultanță pentru toate domeniile de activități; crearea lanțurilor între producători- consumatori pentru
produsele existente; întărirea legăturilor între administrația locală și societatea civilă; instruiri pentru
păstrarea autenticității locale din punct de vedere cultural și tradițional; producerea produselor bio,
înscrierea în scheme de calitate și certificarea produselor reprezentative, tradiționale; exploatarea
rațională a resurselor zonei și proceduri pentru protejarea sistemelor ecologice și a mediului. Obiectivele
transversale sunt Inovarea, Mediu și climă.
GAL Răsăritul Țării Făgărașului intenționează să desfășoare acțiuni de cooperare cu alte teritorii rurale
(GAL) din România și/sau din UE în vederea extinderii experiențelor locale pentru îmbunătățirea
strategiilor locale, un mod de a avea acces la informații și idei noi, de a face schimb de experiență și de a
învăța din experiența altor regiuni sau țări, pentru a stimula și sprijini inovația, pentru dobândirea de
competențe și îmbunătățirea lor. Aceste proiecte de cooperare vor contribui la: dezvoltarea generală a
teritoriului, a bunei guvernări, la dezvoltarea inteligentă prin stimularea Inovării, Creativității, Calității,
la dezvoltarea durabilă prin acțiuni care vizează termene lungi de timp, cu impact asupra mediului,
generaţiilor viitoare şi asupra resurselor epuizabile.
În urma consultărilor din teritoriu s-au desprins câteva idei privind starea existentă de dezvoltare cu
realizări și necesități. S-au conturat prioritățile de dezvoltare din fiecare comună membră a
parteneriatului care ulterior au dat prioritățile de dezvoltare a teritoriului. Tot în urma concluziilor din
teritoriu și a dezbaterilor din grupurile de lucru, atât cu membrii parteneriatului cât și cu locuitorii
teritoriului, s-a concluzionat că obiectivele transpuse în măsurile cuprinse în SDL, răspund nevoilor
teritoriului. Obiectivele strategiei de dezvoltare sunt bazate pe inovare și sunt îndreptate spre sprijinirea
conservării patrimoniului local și a tradițiilor, stimulând activitățile de turism rural, dezvoltarea și
promovarea produselor locale: culturale, agricole, non-agricole, sociale, crearea de locuri de muncă în
vederea creșterii calitative a vieții. Acestea sunt transpuse în măsurile: M1/M1/Subm.1.2/1A și
M7/M16/Subm.16.2/1A (P1, DI 1A); M8/M16/Subm.16.4.1/Art. 4-5/3A și M9/M16/Subm.16.4.2/3A
(P3, DI 3A); M10/M16/Subm.16.5/4A (P4, DI 4A); M2/M7/Subm.7.2 /6B, M3/M6/Subm.6.2/6A și
M11/M6/ Subm 6.2/6A, M4/M7/Subm.7.4.2/6B, M5/M7/Subm.7.5/6B și M6/M7/Subm.7.6/6B (P6, DI
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6B).
Se va depune un proiect distinct pe Axa 5.2 POCU, care va contribui la realizarea obiectivelor stabilite
în M2/M7/Subm.7.2 /6B.
Prin introducerea Măsurii M11 / M6/Subm.6.2/6A activitățile non-agricole vizate de măsurile complexe
din strategie se vor realiza independent și mai rapid, ținând în continuare cont de necesitățile teritoriului.
Prin criteriile de selecție au fost stimulate activitățile non-agricole legate de dezvoltarea serviciilor
turistice (care inițial au fost prevăzute în Măsura 5, dar împreună cu crearea infrastructurii de marcaje
turistice și cicloturistice erau greu de implementat) sau a celor legate de valorificarea eficientă și
rațională a plantelor din flora locală prevazute în Măsura 10. Nu au fost neglijate necesitățile de
informare, consiliere și consultanță rezultate din analiza SWOT, drept pentru care Măsura 3 a ramas ca
măsura independentă chiar dacă se încadrează la același articol 19 din Reg. (UE) nr.1305/2013.
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LOGICA DE INTERVENŢIE A SDL GAL RĂSĂRITUL ȚĂRII FĂGĂRAȘULUI este prezentată în tabelele următoare

Obiectivul de dezvoltare
rurală 1
Obiective transversale
Obiectivul de dezvoltare
rurală 1
Favorizarea
competitivității agriculturii

Obiective transversale:
Inovare
Mediu şi climă

Priorități de
dezvoltare rurală
→

Domenii de Intervenție
→

1A) încurajarea inovării, a cooperării și a
P1. Încurajarea
creării
unei baze de cunoștințe în zonele rurale
transferului de
cunoştinţe şi a inovării
în agricultură,
silvicultură şi în zonele
rurale

P3. Promovarea
organizării lanțului
alimentar, inclusiv
procesarea și
comercializarea
produselor agricole, a
bunăstării animalelor și
a gestionării riscurilor
în agricultură

3A) Îmbunătățirea competitivității
producătorilor primari printr-o mai bună
integrare a acestora în lanțul agroalimentar
prin intermediul schemelor de calitate, al
creșterii valorii adăugate a produselor agricole,
al promovării pe piețele locale și în cadrul
circuitelor scurte de aprovizionare, al
grupurilor și organizațiilor de producători și al
organizațiilor interprofesionale

Măsuri →

M1/M1/ Subm.1.2 Programe
educaționale pentru toate
categoriile de locuitori din
mediul rural
M7/M16/Subm.16.2
Sprijin pentru implementarea
inovării și transferului de
cunoștințe de către Grupuri
Operationale, în toate domeniile
politicii de dezvoltare rurală

Indicatori de rezultat

 Cheltuieli publice totale: 10.000
EURO;
 Nr. total de participanti
instruiti: 60
 Cheltuieli publice totale: 30.000
EURO;

 Nr. de exploatații agricole care primesc
sprijin pentru participarea la sisteme de
calitate, la piețe locale și circuite de
aprovizionare scurte, la grupuri/
organizații de producători: 3
 Cheltuieli publice totale: 30.000
EURO;
M9/M16/Subm.16.4.2 Sprijin
 Nr. de exploatații agricole care primesc
pentru cooperarea orizontală și
sprijin pentru participarea la sisteme de
verticală între actorii din lanțul calitate, la piețe locale și circuite de
de aprovizionare în vederea
aprovizionare
scurte,
la
stabilirii și dezvoltării de
grupuri/organizații de producători: 1;
lanțuri scurte de aprovizionare  Cheltuieli publice totale: 62.591
și de piețe locale
EURO;
 Locuri de muncă create: 1;
M8/M16/Subm.16.4.1/Art. 4-5/
Cooperarea în scopul creării
de forme asociative, rețele și
clustere, grupuri operaționale
pentru
diversificarea
activităților rurale
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Obiectivul de dezvoltare
rurală 2
Obiective transversale
Obiectivul de dezvoltare
rurală 2
Asigurarea gestionării
durabile a resurselor
naturale și combaterea
schimbărilor climatice

Priorități de
dezvoltare rurală
→

Domenii de Intervenție
→

Măsuri →

P4. Refacerea,
conservarea și
consolidarea
ecosistemelor legate e
agricultură și
silvicultură

4A) Refacerea, conservarea și dezvoltarea
biodiversității, inclusiv în zonele Natura 2000 și
în zonele care se confruntă cu constrângeri
naturale sau cu alte constrângeri specifice, a
activităților agricole de mare valoare naturală,
precum și a stării peisajelor europene;

M10/M16/Subm.16.5
Rețele  Suprafata totala agricolă și forestieră:
de identificare, protejare și
70 ha
colectare rațională a plantelor
 Cheltuieli publice totale:25.000 EURO
din flora spontană

Domenii de Intervenție
→

Măsuri →

Indicatori de rezultat

M11/M6/Subm.6.2
Inființarea de activități
neagricole
M3/M6/ Subm. 6.2
Sprijin pentru creare
infrastructurii necesare
serviciilor suport adresate
populației, firmelor și
societății civile, centre
multifuncțional

 Număr de locuri de muncă nou
create 5
 Cheltuieli publice totale 50.000 euro
 Număr de locuri de muncă nou
create: 1
 Populație neta care beneficiază de
servicii/infrastructuri îmbunătățite:
210;
 Cheltuieli publice totale: 35.000 euro

Indicatori de rezultat

Obiective transversale:
Inovare
Mediu şi climă

Obiectivul de dezvoltare
rurală 3
Obiective transversale
Obiectivul de dezvoltare
rurală 3

Obținerea unei
dezvoltări teritoriale
echilibrate a
economiilor și
comunităților rurale,
inclusiv crearea și
menținerea de locuri
de muncă

Priorități de
dezvoltare rurală
→

P6: Promovarea
6A) Facilitarea diversificării, a
incluziunii sociale, a înființării și a dezvoltării de
reducerii sărăciei și întreprinderi mici, precum și crearea de
a dezvoltării
locuri de muncă
economice în zonele
rurale

6B) Încurajarea dezvoltării locale în
zonele rurale

 Populație netă care beneficiază de
M2/M7/ Subm.7.2
servicii/infrastructuri îmbunătățite:
Crearea rețelelor de asistentă
50;
socială și medicală pentru

Cheltuieli publice totale: 45.562
populație și grupuri
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defavorizate din teritoriul
GAL
Obiective transversale:
Inovare
Mediu şi climă

euro;
 Locuri de muncă create: 2


Populație netă care beneficiază
de servicii/infrastructuri îmbunătățite:
7.000;
 Cheltuieli publice totale: 140.000
euro;
M5/M7/Subm.7.5
 Populație netă care beneficiază de
Sprijin pentru constituirea
servicii/infrastructuri îmbunătățite:
rețelelor de turism și investiții
2.000;
în infrastructura de agrement,  Cheltuieli publice totale: 70.000 euro
în informarea turiștilor și în
infrastructura turistică la
scară mică
M6/M7/Subm.7.6
 Populație neta care beneficiază de
Sprijin pentru studii/investiții servicii/infrastructure îmbunătățite:
asociate cu întreținerea,
350;
refacerea, protejarea și
 Cheltuieli publice totale: - 250.000
modernizarea patrimoniului
euro
cultural și natural al satelor
M4/M7/ Subm.7.4.2
Servicii de bază și reînnoirea
satelor
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Indicatori
Indicatorii financiari și de realizare aferenți strategiei de dezvoltare locală sunt listați în tabelul de mai
jos:

D.I.

Indicator de
D.I Indicator de
monitorizare
. monitorizare
1A Indicator specific M1și M7:
4A Indicator specific M10 :
Cheltuieli publice totale:40000
Suprafața agricolă și
EURO;
forestieră: 70 ha
Indicator suplimentar M2, M3,
M4, M5, M6, M8, M9, M10,
M11:
Cheltuieli publice totale:708153

D.I. Indicator de monitorizare
6B Indicator specific M2, M4, M5, M6
:
Populație netă care beneficiază de
servicii/infrastructuri
îmbunătățite:9400
Indicator suplimentar M1si M2:
Nr. total de participanți instruiți: 60
Populație netă care beneficiază de
servicii /infrastructuri îmbunătățite:
210;

3A Indicator specific M8 si M9:
6A Indicator specific M3 si
Nr. de exploatații agricole care
M11 :
primesc
sprijin
pentru
Locuri de muncă create: 6
participarea la sisteme de calitate,
Indicator suplimentar M2
la piețe locale și circuite de
si M9:
aprovizionare
scurte,
la
Locuri de munca create:
grupuri/organizații
de
3
producători:4

Activitatea

de

funcționare

a

asociației

se

realizează

conform

Acordului

Cadru

C19400214011670815812/28.11.2016, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală, în
valoarea de 322 948 euro . Acordul intră în vigoare de la data semnării până la 31.12.2023. Primul
contract subsecvent în valoare de 242 211 euro se finalizează la 31.12.2019 și cuprinde următoarele
activități:
1. Pregătirea și publicarea apelurilor de selecție
2. Pregătirea şi lansarea apelurilor de selecție
3. Animarea teritoriului
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4. Analiza, evaluarea și selecția proiectelor
5. Monitorizarea și evaluarea implementării strategiei
6. Verificarea conformității cererilor de plată pentru proiectele selectate
7. Monitorizarea proiectelor contractate
8. Întocmirea dosarelor de achiziții şi a cererilor de plată, aferente costurilor de funcționare și
animare
9. Instruirea și dezvoltarea competențelor angajaților GAL
10. Instruirea liderilor locali din teritoriul GAL
11. Participarea la activitățile RNDR și cele ale rețelelor europene
12. Actualizarea și întreținerea paginii web.

4.SCOPUL ȘI OBIECTIVELE EVALUĂRII
Scopul evaluării reprezintă analiza intensă pentru o perioadă determinată, care examinează printr-o
manieră sistematică şi obiectivă relevanţa, eficienţa, eficacitatea, impactul, sustenabilitatea, performanţa
și succesul strategiei de dezvoltare locală.
Obiectivul principal al evaluării este obținerea informațiilor privind aspectele care funcţionează şi care
nu funcţionează, aflarea motivelor pentru care se întâmplă acest lucru și furnizarea recomandărilor
necesare îmbunătăţirii implementării și rezultatelor unei intervenții.

Obiectivele evaluării urmăresc:
 Să raporteze și să demonstreze la diferite nivele, prin colectarea de informații și dovezi solide,
modul în care s-a acţionat, cum au fost utilizate resursele şi ce rezultate și efecte au fost obţinute prin
implementarea SDL;
 Să înţeleagă ce și cum funcționează sau de ce nu funcționează (factorii şi mecanismele care
influențează rezultatele SDL), contribuind astfel la identificarea unor eventuale măsuri de corecție
pentru actuala strategie (pentru a îmbunătăți eficacitatea, eficiența, relevanța, impactul,
sustenabilitatea acesteia) și la formularea de lecții utile pentru îmbunătățirea modului de proiectare și
implementare ale strategiei viitoare.
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Temele de evaluare, la care se dorește obținerea răspunsurilor sunt următoarele:
 Relevanța intervenției față de nevoile socio-economice;
 Măsura în care o intervenție și-a atins sau e pe cale să își atingă obiectivele;
 Cât de eficient au fost utilizate resursele pentru obținerea rezultatelor;
 În ce măsură efectele obținute se datorează intervenției, distinct de alți factori sau alte intervenții
care au influențat aceste efecte;
 Șansele ca rezultatele obținute să fie păstrate sau dezvoltate în viitor;
 Impactul activităților de animare a teritoriului;
 Valoarea adăugată LEADER în teritoriu;
 Contribuția SDL la aria de intervenție 6B.
Raportul de evaluare va fi disponibil următorilor factori interesați:
 Membrii GAL
 Consiliul director al GAL
 Factori interesați locali din afara GAL (parteneri media, administrația publică, mediul ONG)
 Publicul larg
 Autoritatea de management
 RNDR
 Alte GAL-uri

Mai mult, evaluarea este utilă pentru a reflecta asupra progreselor unui program în atingerea
obiectivelor sale și pentru a permite luarea deciziilor strategice în timpul programului (evaluare în curs).
Evaluarea în curs poate influența atât domeniul de aplicare al programului, cât și selecția proiectelor,
precum și aranjamentele de punere în aplicare a programului. În cele din urmă, evaluarea poate atrage
lecții de la punerea în aplicare și poate evalua rezultatele și impactul unui program.
Evaluarea strategiei de dezvoltare locală reprezintă o analiză aprofundată, cu caracter socioeconomic, menită să identifice, să cuantifice şi să demonstreze prin dovezi ceea ce s-a realizat,
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rezultatele obţinute şi schimbările generate, explicând principalele mecanisme care stau la baza acestor
rezultate.
Cuvântul "evaluare" are diferite conotații pentru diferiți oameni, ridicând probleme legate de acest
proces care include:
- tipul de evaluare care ar trebui efectuată;
- de ce ar trebui să existe un proces de evaluare și modul în care evaluarea este integrată într-un
program, în scopul obținerii unei mai bune cunoașteri și conștientizări.
Există de asemenea diverși factori inerenți procesului de evaluare, de exemplu, să examineze critic
influențele dintr-un program care implică colectarea și analizarea informațiilor relative despre un
program. Considerăm că procedura de evaluare ar trebui să fie focusată pe:
-

activităţi

-

caracteristici

-

rezultate

-

efectuarea de judecăți asupra unui program

-

îmbunătățirea eficienței,

-

decizii de programare informare

Bazat pe o altă perspectivă a evaluării este posibil să se întâmple o situație în care procesul nu poate
fi considerat recomandabil, de exemplu, în cazul în care un program este imprevizibil sau nesăbuit.
Scopul principal al evaluării programului poate fi determinarea calității unui program prin formularea
unei analize. O perspectivă alternativă este că "proiectele, evaluatorii și alte părți interesate (inclusiv
finanțatorii) vor avea cu toţii idei potențial diferite despre modul cel mai adecvat de evaluare a unui
proiect, deoarece fiecare poate avea o definiție diferită a" meritului ". definind ceea ce este de valoare. "
Din această perspectivă, evaluarea" este un termen contestat", deoarece evaluatorii utilizează termenul
evaluare pentru a descrie o evaluare sau investigație a unui program, în timp ce alții înțeleg pur și
simplu că evaluarea este sinonimă cu aplicația de cercetare sau cu monitorizarea.
Există două funcții care iau în considerare scopul evaluării:
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- evaluările formale furnizează informații privind îmbunătățirea unui produs sau a unui proces
- evaluările sumare furnizează informații privind eficiența pe termen scurt sau impactul pe termen
lung pentru a decide adoptarea unui produs sau a unui proces.
Nu toate evaluările servesc aceluiași scop, unele evaluări servesc unei funcții de monitorizare mai
degrabă decât pe rezultate măsurabile ale programului sau pe rezultate ale evaluării, iar o listă completă
a tipurilor de evaluări ar fi dificil de compilat. Acest lucru se datorează faptului că evaluarea nu face
parte dintr-un cadru teoretic unificat, bazându-se pe o serie de discipline, printre care se numără teoria
organizării și managementului, analiza politicilor, educația, sociologia, antropologia socială și
schimbările sociale.
Grup de Acțiune Locală Răsăritul Țării Făgărașului va cuprinde în planul de evaluare şi va indica în
mod clar ceea ce urmează să evalueze și ce vor să obţină prin evaluare în scopul planificării, gestionării
şi efectuării acestei activităţi în mod eficient şi eficace.
Pentru a fi utilă, evaluarea trebuie percepută, la nivelul GAL, ca o componentă importantă a etapei
de implementare a strategiei de dezvoltare locală. Astfel, este oportun să se stabilească încă de la început
abordarea evaluării strategiei de dezvoltare locală şi, pe cât de detaliat posibil, principalele activităţi de
evaluare. În acest scop se desfășoară activitatea de planificare a evaluării, care:


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



definește modul general de lucru, responsabilitățile privind procesul de evaluare, calendarul de
lucru şi modalităţile de selectare a evaluatorilor (interni, externi sau în combinație);



furnizează tuturor persoanelor implicate în pregătirea sau aprobarea planului de evaluare
(membrii consiliului director sau ai comitetului de coordonare a evaluării, responsabili cu
evaluarea din cadrul GAL) o perspectivă de ansamblu privind evaluarea care se va desfășura.

Raportul de evaluare va fi prezentat în ședința Consiliului director. De asemenea, acesta va fi analizat de
echipa operațională a GAL, pentru a lua măsurile de corecție acolo unde acest lucru se impune.
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5. METODOLOGIA DE EVALUARE
Imaginea organizațiilor este influențată atât de procesele care se desfășoară în exteriorul
organizației, cât și de cele care se desfășoară în interiorul acesteia. Așa că, atunci când dorim să punem
un diagnostic stării unei organizații la un moment dat în raport cu imaginea acesteia, este necesară o
analiză atât a mediului intern, cât și a mediului extern.
Pentru evaluare au fost folosite: verificarea funcționării logicii de intervenție a strategiei, studiul și
analiza documentelor și a datelor administrative, interviul și sondajul de opinie. Astfel s-a reușit
triangularea surselor de date pentru o exactitate mai ridicată a analizei.
Metodologia de evaluare a fost una participativă, fiind incluși în proces:
 Membri GAL – cărora li s-a cerut exprimarea părerii despre stadiul implementării strategiei
 Beneficiari publici și privați care au accesat fondurile disponibile prin SDL
 Echipa operativă de implementare a strategiei – care și-a exprimat părerea cu privire la stadiul de
implementare a măsurilor;
 Un expert extern, care a condus metodologic procesul de evaluare și a întocmit raportul de
evaluare.
Indicatorii urmăriți și analizați în procesul de evaluare sunt următorii:
 Indicatori financiari – se referă la bugetul alocat pe fiecare nivel de asistenţă. Aceşti indicatori
sunt utilizaţi la urmărirea angajamentelor şi plăţilor efectuate din fondurile disponibile pentru
fiecare operaţie, măsură în relaţie cu costurile eligibile.
 Indicatori de realizare – se referă la activitatea efectuată. Aceştia sunt măsuraţi în unităţi fizice
sau monetare, cantitativi sau calitativi
 Indicatori de rezultat – se referă la efectul direct şi imediat al Strategiei de Dezvoltare Locală.
Aceştia furnizează informaţii asupra schimbărilor, de exemplu, mediul, capacitatea sau
performanţa beneficiarilor direcţi. Acest tip de indicatori pot fi de natură cantitativă sau
calitativă.
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În conceperea întrebărilor din chestionar s-a considerat ca fiind importante următoarele aspecte :
- relevanța logicii de intervenție a strategiei de dezvoltare locală față de nevoile socio-economice și
potențialul de dezvoltare al teritoriului
- coerența și logica intervenției care stă la baza strategiei de dezvoltare locală
- măsura în care a contribuit proiectul la îmbunătățirea competitivității firmei
- beneficiile obținute datorită metodei LEADER
- care sunt factorii interni și externi care au influențat sau influențează (pozitiv sau negativ)
implementarea strategiei și rezultatele obținute
- măsura în care a sprijinit SDL dezvoltarea locală în zonele rurale
- importanța și eficiența activității GAL în teritoriu
- transparența și profesionalismul angajațiilor GAL RTF
Prin aceste chestionare beneficiarii proiectelor au putut asigura un feed-back asupra experiențelor
dobândite în cursul implementării, separat pentru beneficiarii publici și cei privați. Având însă în vedere
numărul de proiecte (26), numărul chestionarelor a fost reprezentativ și s-a făcut o evaluare corectă din
punct de vedere sociologic a răspunsurilor. Un alt set de chestionare, în număr de 100, a fost adresat
locuitorilor teritoriului GAL, pentru a obține un eșantion reprezentativ de respondenți. Toate
chestionarele au fost completate folosindu-se metoda „față în față”.
Metodă

Instrumen

Sursa

Limitări

t de lucru

datelor

/constrângeri
măsuri

Întrebări de evaluare
/
de

atenuare
Analiza

de Formular

documente

de analiză

Date
secundare

Nu a fost cazul.

Pe

baza

documentelor

de

lucru

existente la nivelul GAL-ului, s-au
analizat:
- Rapoarte de activitate;
- Procese verbale ale întâlnirilor;
- Proceduri de lucru;
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- Rapoarte de selecție;
S-a urmărit:
- Gradul de atingere a obiectivelor
la nivel de măsuri;
- Eficiența utilizării resurselor;
- Eficacitatea utilizării resurselor.
- Gradul de atingere a indicatorilor
financiar, de realizare și de
rezultat
Sondajul de Chestionar

Date

opinie

primare

Nu a fost cazul.

Sondajul de opinie a fost realizat la
nivelul teritoriului urmărindu-se:
- Gradul de mulțumire față de
imagine;
- Gradul de informare față de
stadiu implementare;
- Propunerile

de

îmbunătățire

funcționare GAL;
- Realizările și neajunsurile la
nivelul SDL și activității GAL.
S-a folosit eșantion stratificat la
nivelul de UAT, fiind chestionați
subiecți din toate cele 7 UAT-uri din
rândul

potențialilor

beneficiari.

Chestionarul a fost aplicat față în față.
Eșantionul a cuprins în final 100
subiecți.
Interviuri

Ghid

individuale

interviu

de Date
primare

Nu a fost cazul.

Au

fost

realizate

și

interviuri

structurate. Subiecții au fost selectați
din rândul beneficiarilor de proiecte
din cadrul măsurilor lansate. S-a
urmărit
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- Imaginea GAL în teritoriu;
- Facilități și greutăți în accesarea
fondurilor;
- Grad de mulțumire față de
comunicare/proceduri de lucru.
Nefiind decât un A fost organizată o întâlnire de lucru

Întâlniri de Analiza

Date

lucru

primare și proiect finalizat cu managerul GAL, în cadrul căreia s-

SWOT

secundare

nu

s-a

putut au discutat teme referitoare la:

urmări impactul
și

gradul

realizare

de
a

indicatorilor

de

rezultat.

Ca

măsură

de

corecție s-a optat
pentru

- Stadiul implementării măsurilor
– puncte tari și puncte slabe;
- Realizări și neajunsuri privind
abordarea LEADER
- Realizări

la

nivelul

logicii

intervenției;
- Eficiența și eficacitatea stadiului
de implementare

recomandarea

- Analiza gradului de realizare a

Ghidului privind

indicatorilor financiari și de

evaluarea

realizare în perioada evaluată.

implementării
strategiilor

de

dezvoltare
locală, și anume
analiza în detaliu
a

stadiului

implementare

de
a

măsurilor
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6. CONSTATĂRILE ȘI CONCLUZIILE EVALUĂRII
După semnarea contractului prin care Asociației Grup de Acțiune Locală Răsăritul Țării Făgărașului s-a
angajat să implementeze Strategia de Dezvoltare Locală în valoare 1 614 741 euro. După efectuarea
achizițiilor pentru dotarea sediului funcțional, a activităților de animare și informare a urmat pregătirea
apelurilor. Această activitate a inclus elaborarea documentației pentru lansarea măsurilor (cererea de
finanțare, ghidul solicitantului, fișele de verificare și metodologia de verificare, fișele de evaluare,
anexele obligatorii, etc.). Documentația completă pentru fiecare măsură a fost supusă aprobării Adunării
Generale și a fost avizată de către CDRJ Sibiu. A urmat promovarea care s-a făcut pe mai multe căi:
articole în ziare locale, post de televiziune local, postări pe site-ul propriu al Asociației Grup de Acțiune
Locală Răsăritul Țării Făgărașului și afișe cu informațiile de bază și trimitere la versiunile complete de
pe internet puse la sediile primăriilor din localitățile arondate teritoriului LEADER.
Lansarea măsurilor s-a derulat în următoarea ordine:

data

măsuri

1

23.10.2017

M4/6B

2

26.10.2017

M1/1A

3

15.11.2017

M2/6B

4

15.11.2017

M3/6A

5

04.12.2017

M5/6B

6

12.02.2018

M6/6B

7

14.03.2018

M8/3A

8

08.06.2018

M11/6A

Tabel Lansarea Măsurilor
Măsurile M7/1A, M9/3A și M10/4A nu au fost lansate deoarece depind de semnarea contratelor
beneficiarilor măsurii M8/3A.
Informațiile legate de lansarea apelurilor de selecție au fost afișate și pe site-ul propriul al Asociației
Grup de Acțiune Locală Răsăritul Țării Făgărașului www.galrtf.ro
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6.1 Stadiul de implementare a măsurilor lansate

Procentul alocării pe fiecare măsură din totalul alocărilor
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M1/M1/Subm.1.2/1A - Programe educaționale pentru toate categoriile de locuitori din mediul
rural - valoare alocată pe măsură 17 267 euro
Depunere : A fost depus un proiect în valoare de 17 206,7 euro în data de 24.11.2017
Contractare : Proiectul a fost depus la OJFIR în data de 09.01.2018 și s-a semnat contractul
C1920011X121470800827/19.03.2018 în valoare de 17 206,7 euro
Implementare : Proiectul a fost implementat cu succes, în sumă finală 15 607,06 euro

Procentul valorii proiectelor selectate, contractate,
reziliate și plătite din totalul alocărilor, pentru măsura
M1/1A,
până la data de 01 octombrie 2018
12000%
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99.65

10000%

90.70

8000%
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2000%
100%
0%
Alocarea
totală/măsură

Valoarea publica a Valoarea publica a
proiectelor
proiectelor
selectate
contractate %

Valoarea
contractelor
reziliate

Total sumă plătită
%
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M2/M7/Subm.7.2 /6B

Crearea rețelelor de asistentă socială și medicală pentru populație și

grupuri defavorizate din teritoriul GAL - valoare alocată pe măsură 78 669 euro
Depunere : A fost depus un proiect în valoare de 31.186,94 euro în data de 29.01.2018
Contractare : Proiectul a fost depus la OJFIR în data de 09.02.2018 și s-a semnat contractul
C1920072S121470801539//13.09.2018 în valoare de 26.208 euro
Implementare : Se află în curs de implementare - nu s-au efectuat plăți

Procentul valorii proiectelor selectate, contractate, reziliate și
plătite din totalul alocărilor, pentru măsura M2/6B,
până la data de 01 octombrie 2018
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Valoarea publica a Valoarea publica a Valoarea contractelor Total sumă plătită %
proiectelor selectate
proiectelor
reziliate
contractate %
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M3/M6/Subm.6.2/6A Sprijin pentru creare infrastructurii necesare serviciilor suport adresate
populației, firmelor și societății civile, centre multifuncționale - valoare alocată pe măsură 35 000
euro
Pe această măsură a fost depus în apelul 1 un proiect care a fost declarat neeligibil la nivel OJFIR și în a
doua sesiune după cum urmrază
Depunere : Au fost depuse 2 proiecte în valoare de 35 000 euro fiecare ( 70 000 euro )
Contractare : Unul din proiecte a fost declarat neconform iar al 2 -lea proiect a fost depus la OJFIR în
data de 26.04.2018 și s-a semnat contractul C F1920062S121470802278/24.05.2018 în valoare de 35
000 euro
Implementare : Se află în curs de implementare - s-a efectuat prima transă de plată 31 500 euro
/13.06.2018

Procentul valorii proiectelor selectate, contractate, reziliate și
plătite din totalul alocărilor, pentru măsura M3/6A,
până la data de 01 octombrie 2018
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proiectelor
contractelor reziliate
contractate %
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M4/M7/Subm.7. 2/6B Servicii de baza și reînnoirea satelor - valoare alocată pe măsură 241 730
euro
Depunere : Au fost depuse 7 proiecte în valoare totală de 240 694 euro
Contractare : Proiectele au fost depuse la OJFIR în data de 12.02.2018 și s-au semnat contractele
- C 1920074X221470801473/18.06.2018 în valoare de 34.532 euro
- C 1920074X221470801475/24.07.2018 în valoare de 34.532 euro
- C1920074X221470801479/25.06.2018 în valoare de 34.532 euro
- C 1920074X221470801476/24.07.2018 în valoare de 34.532 euro
- C 1920074X221470801478/23.07.2018 în valoare de 34.532 euro
- C 1920074X221470801477/26.07.2018în valoare de 34.530 euro
- C 1920074X221470801474/23.07.2018 în valoare de 33.504 euro
Implementare : Se află în curs de implementare - nu s-au efectuat plăți

Procentul valorii proiectelor selectate, contractate, reziliate și
plătite din totalul alocărilor, pentru măsura M4/6B,
până la data de 01 octombrie 2018
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M5/M7/Subm.7.5/6B Sprijin pentru constituirea rețelelor de turism și investiții în infrastructura
de agrement, în informare a turiștilor și în infrastructura turistică la scară mică - valoare alocată
pe măsură 70 000 euro
Depunere : Au fost depuse 2 proiecte în valoare totală de 137 160 euro , unul dintre proiecte a fost
retras, cel eligibil a fost depus în data de 16.04.2018
Contractare : Proiectul a fost depus la OJFIR în data de 26.04.2018 și s-a semnat contractul C
19200751121470802334/12.12.2018 în valoare de 57.052 euro
Implementare : Se află în curs de implementare - nu s-au efectuat plăți

Procentul valorii proiectelor selectate, contractate, reziliate și
plătite din totalul alocărilor, pentru măsura M5/6B,
până la data de 01 octombrie 2018
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M6/M7/Subm.7.6/6B Sprijin pentru studii/investiții asociate cu întreținerea, refacerea, protejarea
și modernizarea patrimoniului cultural și natural al satelor - valoare alocată pe măsură 250 000
euro
Depunere : Au fost depuse 4 proiecte în valoare totală de 245 321,21 euro
Contractare : Proiectele au fost depuse la OJFIR în data de 13.08.2018 și nu am primit nici o notificare,
nu știm nimic despre stadiul lor
Implementare : în evaluare la OJFIR

Procentul valorii proiectelor selectate, contractate, reziliate și
plătite din totalul alocărilor, pentru măsura M6/6B,
până la data de 01 octombrie 2018
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M8/M16/Subm.16.4.1/3A Cooperarea în scopul creării de forme asociative, rețele și clustere,
grupuri operaționale pentru diversificarea activităților rurale - valoare alocată pe măsură 51 799
euro
Pe această măsură în apelul 1 au fost depuse 5 proiecte din care 1 a fost declarat neeligibil la nivel GAL
iar celelalte 4 au fost depuse la OJFIR , 1 proiect a fost declarat neeligibil la nivel OJFIR si a fost
redepus la GAL în a doua sesiune
Depunere : Au fost depuse 4 proiecte în valoare totală de 39 814 euro
Contractare : - 3 au fost depuse la OJFIR în data de 13.08.2018 și au primit notificare de eligibilitate în
data de 19.09.2018, valoare totală 29 829 euro
-1 a fost depus la OJFIR în data de 26.10.2018 și a primit notificare de eligibilitate în data
de 06.12.2018, valoare totală 9 985 euro
Implementare : Se află în curs de implementare - nu s-au efectuat plăți

Procentul valorii proiectelor selectate, notificate , reziliate și
plătite din totalul alocărilor, pentru măsura M8/3A,
până la data de 01 octombrie 2018
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M11/M6/6.2/6A Inființarea de activități neagricole - valoare alocată pe măsură 362 456 euro
Pe această măsură au fost depuse 9 proiecte din care 2 au fost declarate eligibile și neselectate la nivel
GAL. 7 proiecte au fost depuse la OJFIR în data de 24.08.2018, din acestea 1 proiect a fost retras iar 1
proiect se află în contestație
Depunere : Au fost depuse 7 proiecte în valoare totală de 350 000 euro
Contractare : - 5 au primit notificare de eligibilitate în data de 2.11.2018, valoare totală 250 000 euro
-1(cel în contestație) a primit notificare de eligibilitate în data de 28.11.2018 în valoare
totală 50 000 euro
Implementare : Cele 6 contracte au fost semnate în luna decembrie și s-au facut plăți în valoare de 270
000 euro.

Procentul valorii proiectelor selectate, contractate, reziliate și
plătite din totalul alocărilor, pentru măsura M11/6A,
până la data de 01 octombrie 2018
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Procentul valorii proiectelor selectate, contractate, reziliate și
plătite din totalul alocărilor, pentru măsura M11/6A,
până la data de 31 decembrie 2018
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6.2 Stadiul de implementare a Submăsurii 19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de
funcționare și animare”
Acțiunile planificate a fi desfășurate de către Asociația GAL Răsăritul Țării Făgărașului pe parcursul
implementării Contractului de Finanțare și care fac obiectul Graficului de implementare, respectiv vor
face obiectul Rapoartelor Intermediare/Final de Activitate sunt grupate după cum urmează:
I. Acțiuni desfășurate din surse proprii vor fi:
 Pregătirea și publicarea apelurilor de selecție
 Monitorizarea și evaluarea implementării strategiei
 Verificarea conformității cererilor de plată pentru proiectele selectate
 Monitorizarea proiectelor contractate
 Intocmirea dosarelor de achiziții și a cererilor de plată, aferente costurilor de funcționare și
animare
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II. Acțiuni externalizate:
 Achizțtii legate de funcționarea GAL: servicii de consultanță financiară – audit, contabilitate,
echipamente IT, mobilier birou, aparatură foto, servicii de mentenanță echipamente IT,
birotică/papetarie, mijloc de transport, cheltuieli ocazionate de întreținerea mașinii și casco, servicii
specializate și asistență privind resursele umane, servicii medicina muncii, servicii protecția muncii,
servicii de curierat, servicii ONRC, servicii de telefonie și internet, realizare identitate vizuală.
 Analiza, evaluarea și selecția proiectelor
 Instruirea și dezvoltarea competențelor angajaților GAL Răsăritul Țării Făgărașului
 Instruirea liderilor locali din teritoriul GAL
 Participare la activitățile RNDR și rețele europene
 Participarea la întâlniri în afara teritoriului GAL – AM PNDR, AFIR
 Participare la târguri/evenimente naționale sau ale UE, cu tematica rurală
 Servicii de execuție materiale de animare – Animare teritoriu
 Servicii de execuție cheltuieli cu materiale promoționale (inclusiv personalizate) – Animare
teritoriu
 Organizarea pe teritoriul GAL Răsăritul Țării Făgărașului a evenimentelor de animare
(sărbători locale, festivaluri tematice, târguri de produse tradiționale) prin care promovăm teritoriul
acoperit de GAL – Animare teritoriu
 Servicii de execuție plăcuta informativă/ plăcuță informativă generală/panou publicitar –
Animare teritoriu
 Creare, actualizare și întreținere pagina web

Activitățile desfășurate sunt detaliate în tabelul de mai jos :

Trimestru și an calendaristic
Activitate
Activitatea 1 – Animare teritoriu
(promovare și informare)

Trim. Trim. Trim. Trim. Trim. Trim. Trim. Trim.
IV
I
II
III
IV
I
II
III
Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul
2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018

X

X

X

X

X

X

X

X
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Activitatea 2 – Pregătirea și
publicarea apelurilor de selecție –
măsuri de infrastructură social

X

X

X

X

Activitatea 3 – Pregătirea și
publicarea apelurilor de selecție

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Activitatea 5 – Verificarea
conformității cererii de plată pentru
proiectele selectate

X

X

Activitatea 6 – Monitorizarea
proiectelor contractate

X

X

Activitatea 4 – Analiza, Evaluarea și
selecția proiectelor

Activitatea 7 – Monitorizarea și
evaluarea implementării strategiei

X

X

Activitatea 8 – Întocmirea cererilor
de plată/dosarelor de achiziții pentru
GAL
Activitatea 9 - Instruirea și
dezvoltarea competențelor angajaților
GAL Răsăritul Țării Făgărașului

X

X

Activitatea 10 – Instruirea liderilor
locali din teritoriul GAL Răsăritul
Țării Făgărașului

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Activitatea 11 – Participare la
activitățile RNDR și rețele europene

X

X

X

X

X

X

X

X

Activitatea 12- Participarea la
întâlniri în afara teritoriului GAL –
AM PNDR, AFIR

X

X

X

X

X

X

X

X

Activitatea 13 - Participare la
târguri/evenimente naționale sau ale
UE, cu tematică rurală
Activitatea 14 – Organizarea de către
GAL Răsăritul Țării Făgărașului a
unui eveniment gen sărbătoare locală,
festival tematic, târg de produse

X
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tradiționale sau alt eveniment prin
care se promovează teritoriul acoperit
de GAL
Activitatea 15 – Creare, actualizare și
întreținere pagina web

X

X

X

X

Luna

Noiembrie
2017

Raport de activitate 1 Intermediar

X

Raport de activitate 2 Intermediar

X

X

X

Decembrie
2018

X

În tabelul de mai jos sunt prezentate cheltuielile, efectuate pe componenta de funcționare, conform
cererilor de plată depuse :

Valoare contract subsecvent 1 - 1.095.762,56 lei - 242.211 euro .
Valorile din tabel sunt în lei.
Nr. CP

DATA

VALOARE

DEPUNERII fără TVA

DATA

VALOARE

DECONT

DECONTATĂ

DIFERENȚE

CP. 1/2017

20.07.2017

45.666,02

14.08.2017

45.666,00

0

CP..1/2016

20.07.2017

15.397,00

14.08.2017

15.397,00

0

CP. 2/2017

27.09.2017

112.333,01

11.10.2017

112.273,74

-59,27

CP.1/2018

18.01.2018

177.059,18

13.02.2018

175.664,57

-1.394,61

CP.2/2018

25.04.2018

168.057,59

10.05.2018

167.373,54

-684,05

CP.3/2018

17.07.2018

71.983,11

11.09.2018

70.343,11

-1.640

CP4.2018

08.10.2018

70.827,48

16.10.2018

70.827,48

Total

657.545,44

30.09.2018

60,01 %
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CP.5/2018

17.12.2018

TOTAL

53.171,25

28.12.2018

714.494,64

52.450,54

-720,71

709.995,98

-4.498,66

31.11.2018
Total Euro

145.346,03

30.09.2018

euro

AVANS

135.720

3.08.2017

135.720

0

TVA
Nr. CP

DATA

VALOARE

DATA

VALOARE

DEPUNERII

TVA

DECONT

DECONTATA

DIFERENTE

CP. 1/2017

20.07.2017

25,08

14.08.2017

25,08

CP. 2/2017

27.09.2017

6.197,36

11.10.2017

6.186,09

-11,27

CP.1/2018

18.01.2018

17.148,95

13.02.2018

17.130,55

-18,40

CP 2/2018

25.04.2018

1.676,10

10.05.2018

1.623,13

-52,97

CP3/2018

17.07.2017

686,3

11.09.2018

553,30

-133

CP.4/2018

08.10.2018

697,21

16.10.2018

697,21

Total

0

26.215,36

-215,64

568,2

-121,35

26.783,5

-337

30.09.2018
CP.5/2018
TOTAL
Total euro

17.12.2018

689,56
27.120,56

15.01.2019

5.794,73

30.09.2018
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6.3 Valoarea adăugată datorită metodei LEADER
Pentru evaluarea beneficiilor obținute, au fost folosite răspunsurile beneficiarilor la întrebările
chestionarelor.


Capitalul social

La acest criteriu s-a evidențiat în mod expres identificarea subiectelor de interes comun. Din punctul de
vedere al planificării direcțiilor de dezvoltare locală, este foarte importantă atitudinea pro activă venită
atât din partea aparatului propriu al primăriilor cât și din partea populației. Pentru factorii decisivi este
mai ușoară luarea angajamentelor în probleme legate de dezvoltare, dacă au un sprijin, dacă direcția
principală a fost creionată cu participarea largă a viitorilor beneficiari.
Tot în acest context, colaborarea cu GAL și încrederea față de GAL au fost evaluate la un nivel foarte
bun. Putem aminti totuși un efect secundar al animării: prin consultanța oferită, respectiv prin prezența
la evenimentele locale, conducerea și personalul GAL-ului sunt cunoscute și recunoscute în aproape
toate primăriile, nu doar la nivel decizional.
S-a considerat că se poate observa o îmbunătățire a situației în domenii precum învățarea colectivă,
dezvoltarea de competențe și capacități și dezvoltarea rețelelor. Poate că această îmbunătățire nu este
doar efectul implementării SDL, dar s-a observat că participarea la activitățile de dezvoltare finanțate
prin fonduri nerambursabile are efecte pozitive și în cazul dezvoltării capitalului social.

S-au stabilit legături personale și profesionale prin intermediul programului LEADER. Deși teritoriul
geografic este relativ mic, unele persoane s-au cunoscut prin intermediul evenimentelor și întâlnirilor
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organizate prin programul LEADER. În cadrul instruirilor organizate, persoanele din comunele
componente GAL au ajuns în locații în care nu fuseseră înainte. Așadar, se remarcă și o activitate de
cunoaștere mai bună a locului.

GAL reprezintă teritoriul – la organizarea evenimentului care a avut loc în perioada 27 -28 decembrie
2017 au participat persoane de la nivelul OJFIR, CRFIR, AM, colegi de la alte GAL-uri din țară, posturi
locale de televiziune cât și națională AGRO TV, producători și artizani din tot teritoriul GAL care au
avut standuri de prezentare, ansamblurile folclorice din fiecare comună a teritoriului cât și un foarte
mare număr de cetățeni. . Urmare a succesului acestui eveniment putem concluziona că răspunsul la
invitațiile făcute de GAL denotă încrederea partenerilor în ceea ce are de oferit GAL-ul.
Programul LEADER în teritoriu a fost înțeles încă de la început, când s-a explicat că acest program este
destinat mai ales dezvoltării zonei, nu este un program destinat doar sectorului public. Acest principiu se
reflectă și în alocarea financiară la nivelul măsurilor. La evaluarea valorii adăugate LEADER nu se
poate face abstracție de faptul că la primul ciclu de programare, GAL RTF nu exista, iar munca investită
în prezent deja dă roade.
Esența și focusul strategiei de dezvoltare locală la nivel de GAL RTF este încurajarea
parteneriatelor. Mai multe măsuri au la bază munca în parteneriat – crearea cooperativelor,
promovarea zonei, dezvoltarea serviciilor sociale, valorificarea superioară a resurselor locale, etc.
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În accepțiunea GAL, la conceptul de guvernanță locală cel mai important aspect este acela că deciziile
se pot lua la nivel local. Și acest lucru se întâmplă.
GAL RTF a trimis scrisori de intenție pentru demararea unor activități de cooperare și la alte GAL-uri
din Italia, pentru care, la data evaluării, se aștepta un răspuns.
Se dorește accesarea unei sume de 200.000 euro pentru construcția unui centru de inovare, în parteneriat
cu un alt GAL din România.
Rezultate sporite/îmbunătățite

GAL are intenția de a accesa măsura 16.4, prin care se va crea un lanț scurt, respectiv un spațiu pentru
piață locală și 2 locuri de muncă.
Pe viitor se intenționează accesare Programului Operațional Capital Uman pentru a crește accesul la
fonduri și a asigura sustenabilitatea organizațională a GAL.
Chiar dacă participarea va fi în afara perioadei de evaluare, acesta este un rezultat care trebuie
menționat, având în vedere că activitățile de cooperare trebuie menținute în timp, menținând schimbul
de informații constant între parteneri.
Opinia membrilor și beneficiarilor GAL despre stadiul implementării strategiei
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În cadrul sondajului de opinie realizat au fost întrebate 127 de persoane care reprezintă fie locuitori ai
teritoriului, fie instituții care au depus proiecte spre finanțare către GAL.
În cadrul interviurilor individuale au fost întrebați respondenții despre greutățile pe care le-au întâmpinat
în legătură cu accesarea fondurilor în cadrul GAL. Majoritatea dintre răspunsuri se referă la greutăți
externe GAL-ului:
Greutățile au fost legate de AFIR, nu neapărat de GAL. Am avut o relație foarte bună, ne-au
ajutat din toate punctele de vedere, am avut o colaborare foarte bună și benefică. (…) Și la
AFIR e ok, a fost destul de bine, doar că fiind la început și neavând proiecte e o necunoscută.
În ceea ce privește sprijinul primit din partea GAL, informarea și relația apropiată au fost mult apreciate:
Pai, în primul rând e o relație mai directă, comunicarea, din start știm, avem informația mai
rapid, faptul că GAL-ul, având și ceva angajați acolo, e mai simplu un pic. E mai simplu, și mai
comod și mai ușor decât dacă ai face direct cu AFIR-ul și orice nelămurire sau orice, e mai
multă vizibilitate, deși și AFIR-ul , că acum cunosc de câțiva ani personalul AFIR și pot să spun
nota 10, dacă ai nevoie de un sfat sau … Este o relație mai directă, ca și cum ne-am afla în
familie și asta e altceva, poți să discuți mai direct și informația, adică știi din start, avem
informația mai repede, comunicarea mai repede, deci asta e avantajul și siguranța proiectelor.
Întrebați fiind despre beneficiile obținute prin intermediul programului LEADER, respondenții
interviului au declarat că:
Sunt mulţumit, dar întotdeauna este loc de mai bine. A decurs bine, nu am întâmpinat greutăți.
Am cooperat foarte bine și cu conducerea, cu personalul de la GAL, nişte oameni profesionişti,
ajutorul a fost peste aşteptări.

Referitor la ajutorul primit din partea GAL-ului pe parcursul procesului de accesare a fondurilor, am
primit următorul răspuns:
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Ajutor din partea personalului, animatorii în teritoriu și-au făcut bine treaba, informaţiile care
au fost date, a fost un cumul de factori care m-au ajutat la toate aceste probleme, în general
informarea din partea lor.
Respondenții interviurilor au mai fost rugați să aprecieze măsura în care fondurile disponibile au adus o
rezolvare pentru probleme reale și necesare:
Mă gândesc că fiecare în momentul în care accesează un fond ținta este reală. Măsurile sunt
scrise în funcție de nevoia din teritoriu, nevoile care ar vrea să și le satisfacă populația, agenții
economici, instituțiile, și atunci faci măsurile în funcție de ceea ce este necesar, și atunci banii
alocați pentru măsura respectivă merg la țintă, o țintă reală. Din punctul de vedere al activității
mele așa este, nu doar așa cred.

Încrederea în abordarea LEADER
100% dintre persoanele care au răspuns chestionarului au foarte multă sau multă încredere în abordarea
LEADER.
Referitor la încrederea în abordarea LEADER, persoanele intervievate ne-a declarat că:
Au încredere in programul LEADER, este un pic mai relaxat, măsurile sunt mai abordabile,
reprezintă facilitate pentru toţi cei care depun proiecte.
Cunoașterea abordării LEADER
Dacă încrederea în abordarea LEADER a fost măsurată pentru persoana respondentă, cunoștințele legate
de aceasta au trebuit aproximate pentru publicul larg, alți cetățeni cunoscuți. Astfel, majoritatea celor
care au oferit răspuns sunt mai rezervați în ceea ce privește informațiile deținute de către alte persoane
în acest domeniu. 90% percep ca fiind moderată măsura cunoașterii, 10% cred că aceasta este mare, însă
nicio persoană chestionată nu crede că publicul larg nu cunoaște deloc abordarea LEADER.
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În cadrul unui interviu individual, respondentul a oferit o paralelă între percepția persoanelor fizice și a
celor juridice în ceea ce privește informarea asupra programului LEADER:
Probabil că societățile comerciale care doresc să aplice pe un program ar fi mai informate, în
sensul că dacă vii cu un set de întrebări pentru măsura respectivă, se leagă mai bine, deci și
răspunsurile pe care le primești de la personalul GAL. Persoanele fizice au întrebări așa, la
modul general. Doresc să achiziționez respectivul bun și ce ar trebui să fac, pe ce măsură, ce
sumă este alocată, tu ca și agent economic ai deja în cap ceea ce vrei să faci, ai deja ținta, și
atunci pui întrebările la destinație, mai concret. Te informezi ca și persoană fizică, te constitui
ca și persoană juridică și accesezi. Deci cine dorește, se poate.
85% dintre persoanele cuprinse în sondaj consideră că îi sunt cunoscute în mare măsură oportunitățile de
finanțare oferite de către GAL RTF. În același timp, nu există nici măcar o persoană care să fi declarat
că nu cunoaște deloc posibilitățile de finanțare.
Imaginea și informarea
Persoanele intervievate au fost întrebate despre modul în care este văzut GAL-ul în teritoriu:
O sursă de finanțare, o sursă de ajutor mai apropiată, mai simplă și mai sigură decât celelalte
programe, chiar dacă în cuantum este mai mică.
O altă persoană consideră că:
Sunt păreri bune, foarte bune, sunt și rețineri, părerile sunt împărțite, dar dacă vrei într-adevăr
să accesezi un fond și știi ce vrei să faci și te implici, eu zic că merită și ai sprijin din partea
GAL-ului și poți să faci anumite lucruri dacă respecți planul de afaceri și nu să vorbim pe lângă,
v-am spus părerile sunt împărțite. GAL RTF reprezintă o oportunitate pentru comunele care fac
parte din GAL, pentru dezvoltarea sectorului non-agricol, pentru reducerea sărăciei, pentru
crearea de noi locuri de muncă, pentru activități în sectorul agricol, pentru cooperative în
teritoriu, pentru desfacerea produselor prin respectivele cooperative, accesarea de resurse
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financiare mai mari prin aceste cooperative. Populația și

agenții

economici, instituțiile din teritoriu trebuie să aibă deschidere .
Impactul activităților de informare/animare desfășurate în perioada 2016-2018 este perceput ca fiind
unul mare sau moderat de către majoritatea respondenților.

Informarea
Persoanele implicate în sondaj au fost întrebate despre modalități de informare cu privire la activitatea
GAL RTF, respectiv despre accesarea paginii web, despre citirea vreunui afiș sau planificarea vreunei
întâlniri cu membrii GAL. Se poate concluziona că 100% dintre respondenți au auzit de GAL RTF din
diverse surse de informare, respectiv, activități de animare - angajați GAL, mass- media, afișaje la
sediile primăriilor, pliante, pagina web, etc.

Neajunsurile/punctele slabe
Cele mai multe persoane întrebate consideră că principalul neajuns referitor la activitatea GAL se leagă
de valoarea prea mică a fondurilor disponibile. Un număr aproape la fel de mare se plânge de birocrația
sistemului, iar alte persoane consideră ghidurile și procedurile aplicate de către GAL complicate.
Răspunsurile primite în cadrul interviurilor individuale la întrebarea referitoare la neajunsuri fac referire,
pe de o parte, la împărțirea fondurilor pe localități:
Aici nu pot să spun că este 100% perfectă treaba, și mă refer la privat, pentru că noi am avut
discuții de genul acesta, să luam în calcul, adică să ajungă proiectele, adică într-o comună să
acceseze 3-4 privați și într-una niciuna, aici este o problema. Am ridicat problema aceasta. (…)
Nu am ajuns la o concluzie, că nici nu poți, sunt niște bariere.
Concluzia cu privire la birocrație, care reiese în cadrul chestionarelor, se repetă și în cadrul interviurilor:
„poate un pic mai puține hârțogării…”. De asemenea, au fost semnalate probleme ale beneficiarilor
referitoare la lipsa prefinanțării/avansului pentru proiectele câștigate, respectiv problema aportului
propriu:
53

Numai partea asta de cofinanțare, că el trebuie să aibă niște bani pentru început, el și dacă
împarte în două, trei, cinci, el tot trebuie să plătească, deci plătește, vine AFIR-ul, recepționează
și după aceea se virează banii. Cu fondul de garantare nu prea, aici zic eu că e o problema la
proiecte.
S-a adus o critică constructivă măsurilor elaborate în cadrul strategiei de dezvoltare locală:
Cred ca sunt prea multe obiective, prea multe măsuri și submăsuri. Dacă ar fi mai puține
obiective, ar crește și impactul și ținta, degeaba ai 2-3 lei acolo, 2-3 lei dincolo.(…) Puțin mai
mult la UAT-uri și pe producție și agricultură, în special varianta de cooperative, dar agricultura,
și depozitare în agricultură, prelucrare în agricultură, abator mobil.

RECOMANDĂRI
Persoanele chestionate propun suplimentarea fondurilor alocate către GAL, respectiv pentru măsuri și
proiecte, și își doresc reducerea birocrației. Alte recomandări sunt simplificarea procedurilor, sprijinirea
turismului sau creșterea gradului de informare a potențialilor beneficiari.
Printre recomandările formulate de persoanele intervievate se regăsește și sprijinirea mai intensă a
micilor producători, respectiv a sectorului non-agricol:
Depozitare și prelucrarea produselor, producție. În special prelucrarea primară a produselor.
Trebuie să ai răbdare, ca nu poți tu, ca producător mic să te compari cu cei mari, trebuie să
lucrezi la calitate, să ai produse de înaltă calitate, altfel nu te poți menține pe piață, numai cu
produse de nișă, cu produse speciale se poate. Pe produse naturale se poate, dar tot în forme
asociative. Sunt destule exemple în țară care au reușit, dar destul de puțini față de cât s-ar
putea. Eu în special pe asta m-aș duce, pe depozitare și prelucrare. (…)
Servicii, și în special mici chestii non-agricole, de la ateliere de mobilă, că astea au impact, unul
are 2-3-5 angajați, celălalt are alți angajați. Dacă fiecare face câte ceva, zeci de firme, care
aduc bani la bugetul local.
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6.4 FACTORII DE SUCCES ŞI DE INSUCCES

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?
Pe baza chestionarelor s-a evidențiat faptul că cel mai important factor intern pentru beneficiari a fost
comunicarea, iar pentru autoritățile publice locale, implicarea personalului angajat. Totodată, atitudinea
de implicare a angajațiilor GAL RTF a oferit un sprijin moral care a îndemnat la un nivel crescut de
participare la apeluri în vederea soluționării lipsurilor existente la nivel local.
Ca factor extern pozitiv a fost evidențiat atitudinea personalului CRFIR, menționându-se o schimbare
semnificativă în abordarea beneficiarilor, gestionarea tuturor cererilor legate de implementarea
proiectelor și soluționarea problemelor apărute. În schimb nu a fost cosiderat un neajuns timpul de
așteptare la nivelul AFIR/CRFIR în fazele de evaluare a proiectelor, de semnare a contractelor dar în
schimb a fost apreciat timpul scurt de verificare a dosarelor de cerere de plată și efectuarea plăților.
Acest aspect a rezultat și din analiza documentelor de la GAL, când s-a comparat perioada parcursă între
evaluarea la GAL și semnarea contractului la CRFIR.
În ceea ce privește factorii negativi, printe cei interni, pe primul loc se situează lipsa de capital. Aceasta
îngreunează dezvoltarea locală chiar dacă există sprijinul finanțării din fonduri nerambursabile.
Un alt factor intern care obturează implementarea proiectelor este incompatibilitatea la nivelul
personalului, din cauza lipsei angajaților cu pregătire de specialitate. Multe persoane sunt implicate în
implementarea unor proiecte și le este imposibil să lucreze și în alte proiecte.
Ca factor negativ extern este evidențiat lipsa firmelor de consultanță cu personal calificat care să facă
față volumului mare de cereri de finanțare.
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6.5 CONTRIBUȚIA SDL LA ARIA DE INTERVENȚIE 6B

Măsura

Alocarea publică totală

M2 Crearea rețelelor de asistentă socială și medicală pentru populație și

78.669

grupuri defavorizate din teritoriul GAL
M4 Servicii de baza și reînnoirea satelor

241.730

M5 Sprijin pentru constituirea rețelelor de turism și investiții în

70.000

infrastructura de agrement, în informarea turiștilor și în infrastructura
turistică la scară mică
M6 Sprijin pentru studii/investiții asociate cu întreținerea, refacerea,

250.000

protejarea și modernizarea patrimoniului cultural și natural al satelor
Total arie de intervenție 6B

640.399 euro

Procentul alocării măsurilor 6B din totalul alocărilor
120%
100%
100%
80%
60%

50%

40%
20%
0%
Total SDL

Total 6B
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În cadrul măsurilor 6B au fost depuse proiecte care au fost selectate de către GAL, în valoare de
585.782,15 euro, reprezentând 91% din alocarea pentru măsurile 6B. Tot în cadrul măsurilor 6B au fost
contractate proiecte care însumează o valoare de 51% din totalul alocărilor măsurilor 6B, însă în cadrul
niciunui proiect nu s-au realizat plăți sau rezilieri.

Procentul valorii alocării totale, a proiectelor selectate,
contractate, reziliate și plătite din alocările măsurilor 6B,
pentru măsurile 6B,
până la data de 01 octombrie 2018
120%

100%

100%

91%

80%
51%

60%
40%
20%

0%

0%

0%
Alocarea totală 6B

Valoarea publica a Valoarea publica a
Valoarea
Total sumă plătită
proiectelor selectate
proiectelor
contractelor reziliate
6B
6B
contractate 6B
6B

Valoarea totală publică alocată, valoarea publică a proiectelor selectate, contractate și plătite pentru
fiecare măsură aferentă ariei de intervenție 6B sunt redate în graficul de mai jos:
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Alocarea totală, valoarea proiectelor selectate și contractate și
plătite aferente măsurilor 6B,
până la data de 31 octombrie 2018 (euro)
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Total sumă plătită

7. CONCLUZII, RECOMANDĂRII ȘI LECȚII ÎNVĂȚATE
În perioada evaluării, a fost demarată implementarea activităților orientate spre obiectivul specific
referitor la sprijinirea cooperării, dar încă nu se pot evalua rezultatele, deoarece proiectele sunt în curs
de implementare. Cu toate că realizarea parteneriatelor tematice sau inter-sectoriale este foarte
importantă, încă se resimte o reținere față de cooperare, înrădăcinată în amintirile despre colectivizare,
care în mediu rural a avut efecte negative persistente. Totuși, sunt semne că prin cele patru inițiative
depuse și prin lansarea ulterioara a celorlalte trei măsuri nelansate la momentul evaluării va fi atins și
acest obiectiv al strategiei. Intenția cooperării pe plan internațional va oferi și ea un imbold pentru
constituirea parteneriatelor locale. Se propune ca îndeplinirea acestui obiectiv să mai fie evaluată la
finalul anului 2019.
O inițiativă care a fost realizată în măsura în care a fost preconizată, este sprijinirea dezvoltării
economiei sociale. În cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020 a fost introdusă o măsură
întreagă pentru acest obiectiv specific, întemeiat, printre altele, de necesitatea ocupării categoriilor
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vulnerabile din mediul rural, care beneficiază de ajutor social, și care, conform Legii 416/2001 privind
venitul minim garantat, au obligația de a presta lunar, la solicitarea primarului, acțiuni sau lucrări de
interes local. Prin măsură a fost creată posibilitatea ca la nivelul comunelor să se realizeze
infrastructura necesară pentru derularea activităților economice sociale și să se sprijine înființarea
economiilor sociale conform Legii 219/2015 a economiei sociale. Cu toate că mai multe comune au
arătat interes față de această posibilitate la consultările premergătoare elaborării Strategiei, nu s-a
prezentat nici un solicitant din partea comunelor în urma lansării măsurii. Un singur beneficiar privat a
reușit să depună un proiect care a fost contractat. Problema ocupării persoanelor vulnerabile este destul
de delicată. De multe ori ea este abordată doar în cazurile în care are deja efecte sensibile la nivelul
comunității locale și când implementarea unei soluții fiabile este mult mai grea. Se recomandă să se
organizeze o serie de discuții cu reprezentanții comunelor care se confruntă cu situații sociale
deosebite, pentru a sprijini dezvoltarea unei inițiative commune în domeniul social.
Necesitatea comunicării continue prin mai multe canale, astfel ca informația să ajungă la toți actorii
locali este cea mai importantă lecție învățată în ceea ce privește rezultatul implementării Strategiei de
Dezvoltare Locală. Asigurarea transparenței în toate procesele legate de lansarea măsurilor, animarea
teritoriului, evaluarea și selecția proiectelor conferă GAL-ului încredere din partea tuturor actorilor
locali, iar consultările on-going cu reprezentații comunelor, informarea lor asupra stadiului actual al
lansărilor a făcut ca GAL-ul să fie consultat din când în când și în probleme care nu țin neapărat de
LEADER.
Această încredere va veni în sprijinul elaborării unei noi strategii pentru perioada de planificare 20212027. Tot mulțumită comunicării mai intense s-a îmbunătățit și raportul dintre beneficiari și AFIR atât
la nivel județean, cât și regional. Ar fi binevenită inițiativa de a realiza o comunicare comună între
beneficiari, AFIR și GAL. Punerea ei în practică poate veni în ajutorul urmăririi implementării
proiectelor. Organizarea comună a sesiunilor de formare profesională, a prezentărilor măsurilor din
PNDR sau informării asupra modificărilor apărute ar fi o soluție care ar întări și această latură a
relațiilor. Prin încrederea actorilor locali și colaborarea cu instituțiile de specialitate, Grupul de Acțiune
Locală are o poziție mult mai întărită, este vizibilă în teritoriu. Din această poziție GAL poate interveni
în eficientizarea dezvoltării locale și asigurarea absorbției fondurilor europene într-un procent mai
ridicat.
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Dintre recomandări majoritatea propun suplimentarea fondurilor alocate către GAL, respectiv pentru
măsuri și proiecte și reducerea birocrației. Alte recomandări sunt simplificarea procedurilor, sprijinirea
turismului sau creșterea gradului de informare a potențialilor beneficiari.
Unele măsuri fiind în blocaj procedural, se recomandă în continuare accesarea fondurilor din alte surse
de finanțare: de exemplu, din PNDR nivel național, proiectele de cooperare transfrontalieră sau
proiectele de dezvoltare a capacității umane, componenta unităților de economie socială pentru sprijinul
cooperativelor, proiecte Erasmus pentru abordarea unor teme inovatoare prin schimburi de experiență.
Se recomandă accelerarea lansării măsurilor în așa fel încât să se ajungă la procentul de contractare de
100% până la finalul anului 2019.
Cei doi ani de activitate au dovedit că relația cu posibilii beneficiari din teritoriu a fost benefică atât
pentru ei cât și pentru GAL RTF. Necesitățile din teritoriu sunt concret exprimate în urma convingerilor
că pot fi realizate. Fondurile europene au fost considerate foarte greu de accesat din necunoaștere.
Reprezentanții OJFIR nu pot cunoaște teritoriul și să îndrume locuitorii pentru accesare la fel de bine
cum o fac reprezentanții GAL. Ca exemplu din cele 7 UAT-uri, 4 au avut primele proiecte pe fonduri
europene prin GAL.
Implementarea SDL-ului, ar fi putut fi mult mai avansată, dacă metodologia de lucru nu s-ar schimba
așa de des și în „ timpul jocului” (se depun proiecte pe o versiune a procedurii și se evaluează pe altă
versiune). La elaborarea ghidurilor și a fișelor de verificare, GAL trebuie să preia toată metodologia de
pe național,ceea ce nu este normal deoarece pe programul național metodologia este făcută pe tot
articolul din regulament iar la GAL de cele mai multe ori este pe o literă. Cu toate astea documentele
sunt ca pe national, altfel nu ne este avizat apelul de selecție. Ar fi de dorit ca principiul conform căruia
GAL-ul își elaborează singur Ghidurile pentru măsurile din SDL și fișele de verificare să nu fie unul
formal, ci unul practic, pentru a nu transforma GAL-urile într-o anexă a AFIR-ului. În spiritul
LEADER, GAL-urile sunt colege cu AFIR-ul ci nu anexe sau subordonați. Spiritul de colegialitate și
promtitudinea răspunsurilor la solicitările noastre sau manifestat din plin la nivelul AM -ului și CDRJ
Sibiu, totodată și din partea colegilor de la CRFIR Alba Iulia la cererile de plată.
Tot ca un factor de întârziere a realizării indicatorilor propuși, este perioada prea lungă ( 6-8 luni) de
evaluare a proiectelor la nivel AFIR, pentru autoritățile publice și servicii. Ar fi de dorit o delimitare
clară a atribuțiilor GAL versus AFIR pentru a se scurta timpii de lucru și dublarea muncii pe aceleași
atribuții.
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Concluzii sintetizate :
I. Logica intervenţiei Strategiei de Dezvoltare Locală
În ce măsură logica de intervenție a strategiei de Puțin relevantă
Relevantă
Foarte
dezvoltare locală este încă relevantă față de
relevantă
nevoile socio-economice și potențialul de
dezvoltare ale teritoriului?
Cât de coerentă este logica intervenției care stă la Puțin coerentă
Coerentă
Foarte
baza strategiei de dezvoltare locală?
coerentă
II. Contribuţia operațiunilor realizate la atingerea obiectivelor prevăzute de strategie
În ce măsură au fost atinse obiectivele strategiei?
În mică măsură În măsură În
mare
măsură
medie
Probabilitatea atingerii acestor obiective în viitor, Redusă
Medie
Ridicată
având în vedere progresul înregistrat până la data
evaluării?
III. Valoarea adăugată datorată metodei LEADER
Ce beneficii au fost obținute datorită metodei LEADER ? (dezvoltarea capitalului social local,
rezultatele obținute prin implementarea strategiei, îmbunătățirea guvernanței locale)
Percepția actorilor locali privind gradul de Nu am remarcat Îmbunătățire Îmbunătățire
îmbunătățire a capitalului social datorită aplicării o îmbunătățire
medie
mare
metodei LEADER
Percepția actorilor locali privind rezultate ale SDL Nu am remarcat Îmbunătățire Îmbunătățire
mai bune datorită aplicării metodei LEADER
o îmbunătățire
medie
mare
Percepția actorilor locali privind gradul de Nu am remarcat Îmbunătățire Îmbunătățire
îmbunătățire a guvernanței la nivel local datorită o îmbunătățire
medie
mare
aplicării metodei LEADER
IV. Contribuția SDL la aria de intervenție 6B
În ce măsură a sprijinit SDL dezvoltarea locală în În mică măsură În măsură În
mare
zonele rurale?
medie
măsură

Lecții învățate

GAL Răsăritul Țării Făgărașului este o zonă cu oameni harnici, dar fără experiență în cooperare.
Datorită condițiilor de după 1989, locuitorii acestui ținut muncesc în străinătate, au resurse financiare
destul de restrânse. Prin munca perseverentă și entuziasm s-a reușit cointeresarea acestora în implicarea
în activități de parteneriat și activități de valorificare a resurselor, care au creat condiții pentru
întoarcerea în țară a unora dintre ei.
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Pentru a dezvolta teritoriul într-un mod sustenabil este nevoie de proiecte inovatoare – de aceea,
membrii GAL Răsăritul Țării Făgărașului ar trebui să facă primii pași, chiar în locul potențialilor
beneficiari de a identifica parteneri, echipamente, tehnologii care să fie implementate prin proiecte în
teritoriu.
Activitățile de cooperare orizontală și verticală sunt în beneficiul teritoriului – atât prin acumulare knowhow, cât și prin acces la resurse.

8. ANEXE
8.1 ANEXA 1
CHESTIONAR DE EVALUARE - LOCUITORI TERITORIU GAL RTF
1. Știți că pentru teritoriul unde locuiți există o strategie de dezvoltare pentru o perioadă de 6
ani? 2014-2020?
DA

NU

2. În ce măsură obiectivele cuprinse în strategie corespund intereselor dumneavoastră?
În mare parte

Parțial

Deloc

2.1 Obiectivele SDL sunt benefice localității dumneavoastră ?
În mare parte

Parțial

Deloc

3. Ați auzit de GAL RTF ?
DA

NU

3.1 Dacă da, de la cine?
CANALE/locuri
Website GAL
Primărie
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Rețele sociale (Facebook, etc)
Pliante
Anunț/Reclamă Radio - TV
Angajați GAL
Oameni din localitate
Emisiune TV/radio
Târguri
Întâlniri locale
Altele _____________
__________________
3.2 Pe care canale/locații de informare considerați că ar fi bine să se concentreze în viitor GAL-ul?

CANALE/locuri
Website GAL
Primărie
Rețele sociale (Facebook, etc)
Pliante
Anunț/Reclamă Radio - TV
Angajați GAL
Oameni din localitate
Emisiune TV/radio
Târguri
Întâlniri locale
Altele _____________
__________________
4. Despre cum se derulează finanțările cu fonduri UE prin GAL, ați auzit?
DA

NU

4.1 Dacă da cum considerați acest mod de lucru?
Facil

Normal

Greoi

4.2 Mecanismul de derulare a proiectelor prin GAL vă ajută, vă simplifică munca?
Da

Așa și așa

Nu
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5. Referitor la utilitatea și rolul GAL-ului spuneți-ne dacă:
5.1 Considerați că existența GAL-ului în zona dumneavoastră este benefică ?
Cu siguranță da

Așa și așa

Cu siguranță nu

5.2 Relaționarea cu angajații GAL este facilă?
Cu siguranță da

Așa și așa

Cu siguranță nu

5.3 Modul în care angajații GAL lucrează este clar?
Cu siguranță da

Așa și așa

Cu siguranță nu

5.4 În cazul în care ați dori să realizați un proiect, ați dori să fie finanțat prin GAL?
Cu siguranță da

Așa și așa

Cu siguranță nu

5.5 Dacă nu exista GAL-ul în teritoriu, ați fi știut de oportunitățile de finanțare existente
pentru entitatea pe care o reprezentați?
Cu siguranță da

Așa și așa

Cu siguranță nu

5.6 Sunteți convinși de oportunitatea depunerii proiectelor pe fonduri europene și considerați că v-ar
ajuta să demarați/dezvoltați afacerea?
Cu siguranță da

Așa și așa

Cu siguranță nu

6. Cine considerați că este mai apropiat, mai interesat pentru ca ideile dumneavoastră să
poată fi puse in practică?
GAL

AFIR

Altele
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7. Care considerați că este modul ideal de abordare a necesităților în accesarea de fonduri UE?
DE JOS ÎN SUS

DE SUS ÎN JOS

8. Cum vă este mai benefic să fiți informați de existența fondurilor, măsurilor, perioadelor
de depunere a proiectelor ?
Prin GAL

Prin AFIR

Altele

9. Cum apreciați necesitatea continuității activității GAL ?
Necesară

Mai puțin necesară

Deloc

10. Ați fost consultat vreodată la scrierea strategiilor naționale ?
O dată

DA

Niciodată

11. În scrierea următoarei strategii, aveți propuneri și idei pentru dezvoltarea comunei, a
afacerii proprii?

12. Ce alte tipuri de proiecte v-ar interesa pentru entitatea pe care o reprezentați ?
Investiții

 agricole

 neagricole

 silvice

Servicii

 sociale

 medicale

 educaționale

Altele ......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. .
Nume, prenume respondent: _______________________________, Semnătură ______________
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8.2 ANEXA 2
CHESTIONAR DE EVALUARE

BENEFICIARI

1. Cum ați relaționat cu angajații GAL în situația:
1.1 Obținerii informațiilor despre măsurile de finanțare?
Foarte mulțumit

Mulțumit

Nemulțumit

1.2 Anumitor neclarități legate de documentele de completat și furnizat?
Foarte mulțumit

Mulțumit

Nemulțumit

1.3 Descrierii mecanismului privind realizarea și depunerea unui proiect (pașii ce au ținut de
pregătirea proiectului: ce fel de documente, specialiști, contribuție proprie, etc… aveați nevoie)?
Foarte mulțumit

Mulțumit

Nemulțumit

1.4 Descrierii modului de implementare a unui proiect (ce trebuie să faceți după obținerea finanțării)?
Foarte mulțumit

Mulțumit

Nemulțumit

1.5 Planificării unei întâlniri la sediul GAL în timpul sau în afara timpului de lucru?
Foarte mulțumit

Mulțumit

Nemulțumit

1.6 Evaluării proiectului depus de dvs. ?
Foarte mulțumit

Mulțumit

Nemulțumit

1.7 Furnizării de documente ce țin de GAL, în vederea prezentării la AFIR pentru parcurgerea
altor etape (evaluare, contractare, plată)?
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Foarte mulțumit

Mulțumit

Nemulțumit

1.8 Evenimentelor de informare (întâlniri individuale, de grup/conferințe, la sediul primăriei)?
Foarte mulțumit

Mulțumit

Nemulțumit

2. Referitor la utilitatea și rolul GAL-ului spuneți-ne dacă:
2.1 Considerați că existența GAL-ului în zona dumneavoastră este benefică ?
Cu siguranță da

Așa și așa

Cu siguranță nu

2.2 V-ați descurca la fel în obținerea finanțării făcând aplicația cu proiectul dvs. la nivel național?
Cu siguranță da

Așa și așa

Cu siguranță nu

2.3 Condițiile de finanțare ale GAL vi s-au părut mai grele decât alte finanțări nerambursabile?
Cu siguranță da

Așa și așa

Cu siguranță nu

2.4 Relaționarea cu angajații GAL a fost facilă?
Cu siguranță da

Așa și așa

Cu siguranță nu

2.5 Ați cunoscut oameni noi din domeniul unde activați sau din domeniul în care ați depus proiectul
din zona vecină localității dvs. sau din afară?

Cu siguranță da

Așa și așa

Cu siguranță nu
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2.6 Modul în care angajații GAL lucrează este clar?
Cu siguranță da

Așa și așa

Cu siguranță nu

2.7 Vi s-a explicat ce rol are GAL-ul pentru finanțarea proiectului dvs.?
Cu siguranță da

Așa și așa

Cu siguranță nu

2.8 Finanțarea accesată prin GAL merită efortul timpului, banilor și nervilor investiți?
Cu siguranță da

Așa și așa

Cu siguranță nu

2.9 În cazul în care ați dori să realizați un alt proiect, ați dori să fie finanțat la fel prin GAL?
Cu siguranță da

Așa și așa

Cu siguranță nu

2.10 Dacă nu exista GAL-ul în teritoriu ați fi știut de oportunitățile de finanțare existente pentru
entitatea pe care o reprezentați?
Cu siguranță da

Așa și așa

Cu siguranță nu

Secțiune specifică pentru fiecare beneficiar - se va bifa numai în dreptul ariei de intervenție
la care ați aplicat
3. Aria de intervenție 1A: În ce măsură au sprijinit intervențiile GAL inovarea, cooperarea și
dezvoltarea bazei de cunoștințe în zonele rurale?
Bună

Satisfăcătoare

Deloc

Aria de intervenție 3A: În ce măsură au contribuit intervențiile GAL la îmbunătățirea competitivității
producătorilor primari sprijiniți, printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin
intermediul sistemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe
piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor de producători și al
organizațiilor interprofesionale?
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Bună

Satisfăcătoare

Deloc

Aria de intervenție 6A: În ce măsură au sprijinit intervențiile GAL diversificarea, crearea și dezvoltarea
întreprinderilor mici și crearea de locuri de muncă?
Bună

Satisfăcătoare

Deloc

Aria de intervenție 6B: În ce măsură au sprijinit intervențiile GAL dezvoltarea locală în zonele
rurale?
Bună

Satisfăcătoare

Deloc

4. Ce alte tipuri de proiecte v-ar interesa pentru entitatea pe care o reprezentați ?
Investiții

 agricole

 neagricole

 silvice

Servicii

 sociale

 medicale

 educaționale

Altele ......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. .
Nume, prenume respondent: _______________________________, Semnătură ______________
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8.3 ANEXA 3
Temele și întrebările de evaluare pentru evaluarea implementării SDL

I. Logica intervenţiei Strategiei de Dezvoltare Locală
În ce măsură logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală este încă relevantă față de
nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului?
CRITERII DE EVALUARE:
- nevoile de la momentul elaborării SDL până în prezent au rămas la fel ori s-au modificat
- măsurile din cadrul SDL au fost revizuite, în caz de necesitate, pentru a ține cont de dinamica
acestor nevoi
INDICATORI: - numărul de nevoi/măsuri din cadrul SDL revizuite

Au fost schimbări majore la nivel național/regional/local/mondial de la data elaborării SDL 20142020?
Răspunsul la întrebarea de evaluare nr 1. privind relevanța logicii de intervenție a SDL va fi însoțit de o
apreciere a evaluatorului, pe o scală:
Puțin relevantă

Relevantă

Foarte relevantă

Cât de coerentă este logica intervenției care stă la baza strategiei de dezvoltare locală?
CRITERII DE EVALUARE:
- sunt activitățile (măsuri, proceduri, activități de sprijin) prevăzute în cadrul SDL și resursele
alocate acestora suficiente pentru a genera realizările și rezultatele așteptate (indicatorii prevăzuți în
strategie)?
- sunt definiți indicatori de realizare adecvați pentru a oferi o imagine clară asupra realizărilor
obținute (specifici, măsurabili, fezabili, relevanți și suficienți)?
- sunt rezultatele așteptate clar definite?
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Răspunsul la întrebarea de evaluare nr 2. privind coerența logicii de intervenție a SDL va fi însoțit de o
apreciere a evaluatorului, pe o scală:
Puțin coerentă

Coerentă

Foarte coerentă

II. Contribuţia operațiunilor realizate la atingerea obiectivelor prevăzute de strategie
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?
Logica intervenției - tabel schematic logica intervenției Obiective – prorități de dezvoltare rurală –
măsuri
Evaluarea măsurilor - evaluare la nivel de măsuri cuprinse în SDL
Răspunsul la întrebarea de evaluare nr 3. va fi însoțit de o apreciere a evaluatorului, pe următoarele
scale:
Măsura în care au fost atinse obiectivele strategiei:
În mică măsură

În măsură medie

În mare măsură

Probabilitatea atingerii acestor obiective în viitor, având în vedere progresul înregistrat până la data
evaluării:
Redusă

Medie

Ridicată

III. Valoarea adăugată datorată metodei LEADER
Ce beneficii au fost obținute datorită metodei LEADER? (dezvoltarea capitalului social local,
rezultatele obținute prin implementarea strategiei, îmbunătățirea guvernanței locale)

CRITERII DE EVALUARE:
- capitalul social s-a îmbunătățit (spre exemplu învățarea colectivă, schimbarea mentalităților,
creșterea colaborării și încrederii reciproce în și față de GAL, identificarea unor subiecte de interes
comun, dezvoltarea de competențe și capacități, dezvoltarea unor rețele etc.);
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- 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.).
- rezultatele 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.

INDICATORI:
Percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a capitalului social datorită aplicării metodei
LEADER, cuantificată pe o scală:
Nu am remarcat o îmbunătățire

Îmbunătățire medie

Îmbunătățire mare

Percepția actorilor locali privind rezultate ale SDL mai bune datorită aplicării metodei LEADER,
cuantificată pe o scală:
Nu am remarcat o îmbunătățire

Îmbunătățire medie

Îmbunătățire mare

Percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a guvernanței la nivel local datorită aplicării
metodei LEADER, cuantificată pe o scală:
Nu am remarcat o îmbunătățire

Îmbunătățire medie

Îmbunătățire mare

IV. Factorii de succes şi de insucces
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?

V. Contribuția SDL la aria de intervenție 6B
În ce măsură a sprijinit SDL dezvoltarea locală în zonele rurale?
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CRITERII DE EVALUARE:
- serviciile şi infrastructurile locale în zonele rurale au fost îmbunătăţite;
- accesul la serviciile şi la infrastructurile locale în zonele rurale a crescut;
- strategia de dezvoltare locală a determinat crearea de oportunităţi de ocupare a forței de muncă.
INDICATORI:
- procentajul populației rurale vizate de strategia de dezvoltare locală;
- procentajul populației rurale care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite;
- locuri de muncă create în cadrul proiectelor sprijinite (LEADER).
INFORMAȚII SUPLIMENTARE:
Număr de proiecte/iniţiative susţinute prin SDL.

Răspunsul la întrebarea de evaluare nr 6. privind sprijinirea dezvoltării locale în zonele rurale de către
SDL va fi însoțit de o apreciere a evaluatorului, pe o scală:
În mică măsură

În măsură medie

În mare măsură
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