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1. PREFATA 
 

Prezenta evaluare a implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Actiune 

Locala „Valea Șomuzului” a fost întocmită în cadrul programului „Dezvoltarea capacității de 

evaluare și monitorizare a personalului instituțiilor implicate în implementarea PNDR 2014-

2020”, evaluare gestionată de către Autoritatea de Management a Programului Național de 

Dezvoltare Rurală din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

Evaluarea implementarii Strategiei de Dezvoltare Locala - GAL VALEA SOMUZULUI 

reprezintă o analiză intensă a realizarii obiectivelor de dezvoltare specifice GAL ce au fost atinse 

pana in prezent, analiza ce are ca referinta rezultatele obtinute in perioada 20.12.2016 (data 

semnarii contractului de finantare) - 01.10.2018 (data de referinta pentru rezultatele 

inregistrate la nivelul GAL). Asadar, datele care au stat la baza intocmirii Raportului de evaluare 

reflecta situatia interventiei Strategiei de dezvoltare locala in teritoriu Valea Somuzului, pana la 

data de 01.10.2018. Perioada in care s-a realizat acest raport fiind 01.10.2018 – 22.02.2019.  

Activitatea de evaluare a implementarii SDL s-a realizat in contextul solicitarilor 

intreprinse de catre DGDR AM PNDR prin intermediul adresei de informare cu nr 

216658/01.10.2018, adresata tuturor GAL-urilor din Romania. Aceasta noua provocare apare in 

cadrul exercitiului financiar 2014 -2020, ca urmare a obligativitatii impuse de Uniunea Europeana, 

GAL-urilor de a realiza evaluarea implementarii strategiei de dezvoltare locala.  

Strategia de Dezvoltare Locala a teritoriului Valea Somuzului reprezintă unul dintre 

documentele de referință ce reunește doua directii principalele ce trebuie urmate pentru 

dezvoltarea comunitatii locale, precum: valorificarea infrastructurii socio-economice si culturale 

existente, si respectiv sprijinirea mediului privat atat in domeniul agricol si cat si in domeniu 

non agricol.  

Evaluarea implementarii strategiei a fost realizata de catre angajatii GAL, din resurse 

interne. Activitatea de evaluare a presupus atât stabilirea unor responsabilități (cine coordonează 
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derularea evaluării și are responsabilitatea întregului proces) cât și stabilirea persoanelor din cadrul 

GAL ce au fost implicate în procesul evaluării. 

Avand in vedere acestea, echipa de evaluatori ce a fost implicata  in realizarea si elaborarea 

prezentului raport de evaluare a implementarii strategiei, a fost formata dintr-un comitet de 

coordonare (alcatuit din: un membru al comitetului director; reprezentantul legal al GAL si un 

responsabil cu verificarea, evaluarea si selectia proiectelor - Lupu Mihaela) si evaluatori interni 

(Gabur Rodica – Marinica – responsabil cu verificarea, evaluarea si selectia proiectelor; Roman 

Cornelia – responsabil cu verificarea, evaluarea si selectia proiectelor; Arseni Claudia – Georgiana 

– responsabil cu verificarea, evaluarea si selectia proiectelor; Cremene Alexandra Adriana – 

responsabil cu verificarea, evaluarea si selectia proiectelor). 

In cadrul activităților de evaluare desfășurate, echipa de evaluatori interni a utilizat metode 

și tehnici de analiză calitativă și cantitativă, ce au fundamentat răspunsurile la întrebările de 

evaluare și au permis dezvoltarea concluziilor și a recomandărilor prezentate la nivelul raportului 

de evaluare. 

Deși la prima vedere derularea unei astfel de evaluări poate părea o “povară”, trebuie să 

privim dincolo de obligativitatea îndeplinirii unei cerințe impuse de UE, să descoperim și să 

profităm de beneficiile evaluării atât pentru succesul strategiilor de dezvoltare locală, cât și pentru 

procesul de învățare din cadrul Grupului de Acțiune Locală. 

Evaluarea a reprezentat o analiză intensă, limitată în timp, care a examinat de o manieră 

sistematică şi obiectivă relevanţa, eficienţa, eficacitatea, impactul, sustenabilitatea, performanţa, 

succesul strategiei, a programului LEADER/DLRC, a politicilor publice sau proiectelor aflate în 

desfăşurare sau finalizate.  

Evaluarea este cea care ne-a informat ce a funcţionat şi ce nu funcţionează şi mai ales, ce 

anume trebuie sa facem pe viitor, şi ne-a ajutat sa facem recomandări pentru îmbunătăţirea 

implementării și rezultatelor unor intervenții care vor contribui la dezvoltarea socio-economica a 
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membrilor comunitatii locale din teritoriul GAL.  

Evaluarea Strategiei de Dezvoltare Locala - GAL Valea Șomuzului se adresează tuturor 

factorilor interesați, atât din cadrul teritoriului Valea Somuzului, cât și celor din exterior, urmărind 

să ofere un sprijin cât mai practic în procesul de evaluare a implementării Strategiei de Dezvoltare 

Locală. Acest raport a fost dezvoltat pe baza experienței practice a echipei de proiect, respectând 

elementele incluse în cadrul Ghidului privind evaluarea LEADER/DLRC publicat în august 2017 

de către Serviciul European de Asistență pentru Evaluare în domeniul dezvoltării rurale. 
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2. REZUMAT 

Prezentul raport evalueaza Strategia de Dezvoltare Locala GAL VALEA SOMUZULUI, 

din prisma urmatoarelor teme obligatorii: logica interventiei strategiei de dezvoltare locala, 

contributia operatiunilor realizate in atingerea obiectivelor prevazute de strategie, valoarea 

adaugata metodei LEADER, factorii de succes si de insucces care au influientat sau influienteaza 

(pozitiv sau negativ) implementarea strategiei si rezultatele obtinute, contributia SDL la aria de 

interventie 6B.  De asemenea, raportul evalueaza SDL si din prisma urmatoarelor teme 

suplimentare abordate de GAL si anume: rolul GAL in teritoriu, respectiv continuitatea si 

stabilitatea teritoriului GAL si parteneriatului GAL. 

Temele mentionate anterior se analizeaza cu ajutorul tehnicilor si metodelor de evaluare 

urmatoare: observatia, ancheta utilizand tehnica sondajului de opinie avand ca instrument 

chestionarul auto-administrat; ancheta utilizand tehnica focus – grupului avand ca instrument 

ghidul de focus – grup; verificarea functionarii logicii interventiei a strategiei, studiul / analiza 

documentelor, analiza datelor administrative. 

Dupa efectuarea analizei se formuleaza concluzii pentru fiecare tema a evaluarii si se 

formuleaza recomandari cu aplicabilitate in viitor.  
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3. CONTEXTUL EVALUARII 

 

3.1 Informatii despre GAL Valea Somuzului  

Asociatia „Grupul de actiune locala VALEA SOMUZULUI”, este o asociatie organizata 

conform O.G. nr 26/2000 si detine Autorizatie de functionare din data de 05.09.2016, cu sediul in 

sat Radaseni, comuna Radaseni, judetul Suceava. Asociatia este inscrisa in Registrul asociatiilor 

si fundatiilor, potrivit incheierii civile nr 8/A din data de 28.05.2014 si pronuntata de Judecatoria  

Falticeni, judetul Suceava, in cadrul dosarului nr 1482/227/2014.  

Asociatia „Grupul de actiune locala VALEA SOMUZULUI”, reprezinta un parteneriat 

public-privat avand ca scop principal dezvoltarea teritoriului Valea Somuzului. Proiectul 

urmareste cresterea capacitatii de implementare a strategiei de dezvoltare locala in raza de actiune 

a Grupului de actiune locala, prin antrenarea actorilor reprezentativi in activitati care vor sustine 

dezvoltarea rurala a teritoriului.  

In urma parcurgerii evaluarii SDL-ului si notificarii privind eligibilitatea si selectia acestuia 

s-a semnat Acordul cadru de finantare nr C19400044011613511131/19.12.2016 

In prezent, Asociația „Grupul De Acțiune Locală Valea Șomuzului” are calitate de 

beneficiar al contractului nr. C19401044011613511131/20.12.2016, ce are ca obiect acordarea de 

finanțare nerambursabila de către Autoritatea Contractantă, pentru Sub-Măsura 19.4  “Sprijin 

pentru cheltuieli de funcționare și animare”. Contractul este încheiat cu Agenția pentru Finanțarea 

Investițiilor Rurale, pentru proiectul intitulat “Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”, 

respectiv: 

- funcționarea Grupului de Acțiune Locală Valea Șomuzului 

- activitățile de animare ale Grupului de Acțiune Locală Valea Șomuzului..  

 

3.2 Contextul Strategiei de Dezvoltare Locala a teritoriului Valea Șomuzului 

Procesul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului Valea Șomuzului s-a 

realizat in cursul anului 2016. Etapa de elaborarea a strategiei de dezvoltare locala a fost una 
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participativa, interactiva, în cadrul căruia s-a încercat implicarea tuturor actorilor din regiune în 

stabilirea obiectivelor și priorităților pentru următoarea perioada de planificare. Prin implicarea 

tuturor actorilor locali s-a dorit fundamentarea unui parteneriat viabil, caracterizat prin 

transparență, coerență și obiectivitate. Viziunea care a stat la baza stabilirii obiectivelor, 

priorităților și a domeniilor de intervenție a teritoriului acoperit de Asociația GAL Valea 

Șomuzului a fost dorința de dezvoltare a comunității locale prin valorificarea infrastructurii socio 

economice și culturale existente precum și sprijinirea mediului privat atât din domeniul agricol cât 

și non agricol. 

In vederea realizarii Strategiei de Dezvoltare Locală s-au desfasurat o serie de activitati de 

animare, informare, consultare a actorilor locali, in urma carora s-a obtinut date referitoare la 

situatia existenta de la nivelul teritoriului si informatii in legatura cu perspectiva de dezvoltare a 

zonei.  

Strategia de Dezvoltare Locală GAL VALEA SOMUZULUI  a fost depusa la AM PNDR,  

in cadrul sesiunii 2016 si fost aprobata conform Notificarii nr 107520 din data de 06.07.2016. 

Ulterior, in anul 2017, a fost realizata o modificare complexa a Strategiei de dezvoltare locala, 

solicitare ce a fost aprobata prin intermediul Formularul 6/ nr 233559 din 21.12.2017.   

In ceea ce priveste, planul de finantare aprobat al Strategiei de Dezvoltare Locală depusa 

de Asociatia „Grupul de Acțiune Locală Valea Șomuzului”  acesta a fost structurat astfel:  

 contributia publica nerambursabila (10 masurile din cadrul SDL): 1.364.765,25 euro; 

 cheltuieli de functionare si animare: 341.191,06 euro. 
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Figura nr 1. Plan de finantare al strategiei (Extras din SDL) 

 

3.3 Informatii relevante privind intelegerea contextului local  

Motivele care au condus la constituirea Grupului de Acțiune Locală „Valea Șomuzului” și 

implicit ce stau la baza conturării Strategiei de dezvoltare locală a teritoriului acoperit, au pornit 

de la situația existentă în teritoriu, ținându-se în special cont de nevoile identificate la nivel local, 

dar și de potențialul zonei. Astfel, prin implicarea actorilor locali, atât din mediul public, cât și din 

cel privat în realizarea strategiei de dezvoltare se dorește să se pună bazele unei dezvoltări 

dinamice, durabile a mediului rural, astfel reducându-se disparitățile existente momentan între 

mediul rural și cel urban. 

Teritoriul Valea Șomuzului reprezintă un spațiu rural caracteristic României, care se 

confruntă cu numeroase deficiențe care au condus la diferențe majore între spațiul rural și urban, 

deficiențe generate de toate aspectele vieții rurale: demografie, economie, educație, sănătate, 
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infrastructura de bază (rutieră, apă/canal), social, cultural.  

Teritoriul acoperit de Asociația Grupul de Acțiune Locală „Valea Șomuzului” este situat în 

Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, respectiv în județul Suceava, fiind desfășurat pe o suprafață de 

354,13 km2, ceea ce reprezintă 4,14% din suprafața județului Suceava.  

Teritoriul cuprinde 9 unități teritorial administrative din județul Suceava, având următoarele 

limite geografice:  

- în Nord-Est comuna Vulturești,  

- în Nord-Vest comuna Horodniceni, 

- în Sud comuna Bogdănești,  

- în Est comuna Preutești, iar 

- în Sud-Vest comuna Baia.   

Teritoriul acoperit de Asociația GAL ”Valea Șomuzului” reprezintă un parteneriat public 

– privat format din 40 de parteneri, structurați astfel: 

• 9 unități administrativ teritoriale din județul Suceava, respectiv comunele: Baia, 

Bogdănești, Bunești, Fântâna Mare, Hârtop, Horodniceni, Preutești, Rădășeni și Vulturești 

• 4 asociații – Asociația crescătorilor de Animale Florișteana, Asociația crescătorilor de 

animale din comuna Hârtop, Asociația producătorilor agricoli ”Șomuzul Mare”, Asociația 

minorităților etnice Valea Șomuzului 

• 27 societăți comerciale – sectorul privat 

Principalele caracteristici ale regiunii Valea Șomuzului sunt: 

- Teritoriu omogen 

- Cadru natural nepoluat și existența zonelor Natura 2000  

- Existența monumentelor istorice și a așezămintelor culturale 

- Infrastructura fizică de bază insuficient modernizată sau inexistentă în unele situații 

- Există zone în regiune supuse alunecărilor de teren 

- Suprafață acoperită de păduri este de aproximativ 9% din teritoriu 

- 77% din suprafața teritoriului este teren agricol din care 51% teren arabil 
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- Existența resurselor necesare pentru crearea identității locale a teritoriului 

- Regres demografic al populației 

- Densitate mare a populației în raport cu suprafața teritoriului 

- Existența fenomenului de migrare a locuitorilor în mediul urban sau străinătate 

- Activități economice și forță de muncă preponderent agricole 

- Lipsa de pregătire a forței de muncă în domeniul agricol și non agricol 

- Număr relativ mare al populației pensionate în raport cu populația activă 

- Lipsa unor sistem de calitate implementate, ce determină furnizarea unor produse 

neadaptate la standardele de calitate impuse de legislația națională și europeană 

- Regiunea dispune de o poziție favorabilă pentru practicarea agriculturii și creșterea 

animalelor (22% din suprafața agricolă este reprezentată de pășuni și fânețe) 

Caracteristicile teritoriului au rezultat în urma realizării analizei diagnostic și a analizei 

SWOT. Acestea prezintă în mare punctele tari și punctele slabe ale regiunii. 

Având în vedere cele două analize, precum și consultările efectuate cu mediul de afaceri și 

populația din teritoriu, s-au stabilit următoarele obiective de dezvoltare rurală în concordanță cu 

Reg (UE) nr. 1305/2013, art.4: 

A. Favorizarea competitivității agriculturii 

B. Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.  

Obiectivele de dezvoltare specifice se referă la sprijinirea durabilă a sectorului agricol din 

teritoriul Valea Șomuzului în vederea dezvoltării capacității de adaptare la cerințele actuale ale 

pieței, dezvoltarea echilibrată a regiunii Valea Șomuzului prin susținerea economiei rurale, 

inclusiv crearea de noi locuri de muncă, dezvoltarea serviciilor de bază din mediul rural. 

Atingerea obiectivelor si prioritatilor stabilite in cadrul strategiei de dezvoltare locala se va 

realiza prin intermediul proiectelor stabilite ca fiind prioritare, cu respectarea reglementarilor in 

vigoare.  
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Pentru îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare rurală s-au conturat 10 măsuri, în concordanță 

cu obiectivele de dezvoltare rurală, prioritățile și domeniile de intervenție ale PNDR 2014-2020, 

măsuri care vor contribui la dezvoltarea unitară și echilibrată a teritoriului, si anume:  

 M1/1C - Formare profesională în sectorul agricol 

 M2/2A – Investiții în exploatațiile agricole și pomicole 

 M3/2B - Instalarea tânărului fermier 

 M4/3A - Implementarea schemelor de calitate 

 M5/3A - Acces la finanțare a formelor asociative de producători în agricultură 

 M6/6A - Sprijin pentru înființarea, crearea și dezvoltarea de activități neagricole  

 M7/6B- Crearea, modernizarea/ dotarea  infrastructurii sociale  și integrarea minorităților 

 M8/6B - Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii fizice rurale de bază în vederea 

creșterii calității vieții în teritoriul VALEA ȘOMUZULUI 

 M9/6C - Investiții în infrastructura  aferentă comunicațiilor broadband  

 M10/5B - Investiții asociate cu protejarea mediului 

Pe perioada studiată, în cadrul celor 10 măsuri incluse în SDL si în urma lansării apelurilor 

de selectie, au fost depuse la GAL un numar de 10 proiecte, dintre care 10 de proiecte au fost 

selectate pentru finanțare de GAL, 9 proiecte fiind în etapa de evaluare la nivel AFIR, iar 1 proiect 

nu a fost încadrat corect în urma evaluării de catre AFIR. 

Valoarea publică a proiectelor selectate și finanțate de GAL a fost de 710.791 euro, 

reprezentand 52.08 % din suma totală alocată prin Strategia de Dezvoltare Locala 2014- 2020.  

Pănă la 01.10.2018 din cele 10 măsuri incluse în SDL au fost lansate 7 măsuri (M1; M2; 

M3; M6; M7; M8; M9) și s-au depus proiecte pe 5 măsuri (M1; M2; M3; M6 si M8), dar procesul 

de absorție a fondurilor europene continuă prin lansarea următoarelor apeluri de selecție, la 

inceputul anului 2019. 

Absorția fondurilor europene contribuie la dezvoltarea locală, schimbarea mentalitații 

membrilor comunitaților rurale, menținerea populatiei în teritoriu, creșterea numarului de locuri 
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de munca nou create, si implicit la creșterea veniturilor financiare și a nivelului de trai a populației 

din teritoriul gestionat de Asociația Grupului de Acțiune Locală Valea Șomuzului. 
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Tabel nr 1 - Corelarea temporala intre prioritati – domenii de interventie – masuri din cadrul SDL 

 Sesiuni  

Prioritate  P1 – Încurajarea transferului de 

cunoștințe și a inovării în agricultură, 

silvicultură și în zonele rurale 

Data 

lansare 

sesiune  

Data 

inchidere 

sesiune  

Durata 

sesiunii  

Prelungire 

nr 1  

Sesiunea nr 

1  

Sesiunea nr 

2  

Sesiunea nr  

3  

Domeniu de 

interventie  

1C) Încurajarea învățării pe tot 

parcursul vieții și a formării 

profesionale în sectoarele agricol și 

forestier 

       

Masura  M1/1C - Formare profesională în 

sectorul agricol 

27 aprilie 

2018  

27 iulie  

2018  

3 luni  -  ✓  - - 

Prioritate  P2 – Creșterea viabilității 

exploatațiilor și a competitivității 

tuturor tipurilor de agricultură în 

toate regiunile și promovarea 

tehnologiilor agricole inovatoare și a 

gestionării durabile a pădurilor 

       

Domeniu de 

interventie  

2A) Îmbunătățirea performanței 

economice a tuturor exploatațiilor 

agricole și facilitarea restructurării și 

modernizării exploatațiilor, în 

special în vederea creșterii 

participării pe piață și a orientării 

spre piață, precum și a diversificării 

activităților agricole 

       

Masura   

M2/2A – Investiții în exploatațiile 

agricole și pomicole 

27 aprilie 

2018  

12 iunie  

2018  

1  luna și 

15 zile  

- ✓  - - 

27 iunie 

2018  

27  

Iulie  

2018  

1  luna  -  - ✓  - 

Prioritate  P2 – Creșterea viabilității 

exploatațiilor și a competitivității 
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tuturor tipurilor de agricultură în 

toate regiunile și promovarea 

tehnologiilor agricole inovatoare și a 

gestionării durabile a pădurilor 

Domeniu de 

interventie  

2B) Facilitarea intrării în sectorul 

agricol a unor fermieri calificați 

corespunzător și în special a 

reînnoirii generațiilor 

       

Masura  M3/2B - Instalarea tânărului fermier 27 aprilie 

2018  

27  

iulie  

2018  

3 luni  -  ✓  - - 

Prioritate  P3: Promovarea organizării lanțului 

alimentar, inclusiv procesarea și 

comercializarea produselor agricole, 

a bunăstării animalelor și a 

gestionării riscurilor în agricultură 

       

Domeniu de 

interventie  

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 

       

Masura  M4/3A - Implementarea schemelor 

de calitate 

- - - - - - - 

Prioritate  P3: Promovarea organizării lanțului 

alimentar, inclusiv procesarea și 

comercializarea produselor agricole, 
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a bunăstării animalelor și a 

gestionării riscurilor în agricultură 

Domeniu de 

interventie  

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 

       

Masura  M5/3A - Acces la finanțare a 

formelor asociative de 

producători în agricultură 

- - - - - - - 

Prioritate  P6. Promovarea incluziunii sociale, a 

reducerii sărăciei și a dezvoltării 

economice în zonele rurale 

       

Domeniu de 

interventie  

6A) Facilitarea diversificării, a 

înființării și a dezvoltării de 

întreprinderi mici, precum și crearea 

de locuri de muncă. 

       

 

 

 

Masura  

 

 

 

M6/6A - Sprijin pentru înființarea,  

crearea și dezvoltarea de activități 

neagricole 

 

27 aprilie 

2018  

12 iunie  

2018  

1  luna  

și 15 zile 

- ✓  - - 

27 iunie 

2018  

27  

Iulie  

2018  

1  luna  - - ✓  - 

01 

octombrie 

2018  

31 

octombrie 

2018 

1 luna  23.11.2018, 

prelungire 

23 zile 

- - ✓  
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Prioritate  P6. Promovarea incluziunii sociale, a 

reducerii sărăciei și a dezvoltării 

economice în zonele rurale 

       

Domeniu de 

interventie  

6B) Încurajarea dezvoltării locale în 

zonele rurale 

       

 

Masura  

M7/6B - Crearea, modernizarea/ dotarea  

infrastructurii sociale  și integrarea minorităților 

27 iunie 

2018  

27  

Iulie  

2018  

1  luna  - - ✓  - 

01 

octombrie 

2018  

31 

decembrie 

2018  

2 luni  23.11.2018, 

prelungire 

23 zile  

- - ✓  

Prioritate  P6. Promovarea incluziunii sociale, a 

reducerii sărăciei și a dezvoltării 

economice în zonele rurale 

       

Domeniu de 

interventie  

6B) Încurajarea dezvoltării locale în 

zonele rurale 

       

Masura  M8/6B - Dezvoltarea și 

modernizarea infrastructurii fizice 

rurale de bază în vederea creșterii 

calității vieții în teritoriul VALEA 

ȘOMUZULUI 

27 aprilie  

2018  

27  

Iulie  

2018  

3  luni   - ✓  - 

Prioritate  P6. Promovarea incluziunii sociale, a 

reducerii sărăciei și a dezvoltării 

economice în zonele rurale 

       

Domeniu de 

interventie  

6C) Sporirea accesibilității, a 

utilizării și a calității tehnologiilor 

informației și comunicațiilor (TIC) 

în zonele rurale 

       

 

Masura  

27 aprilie 

2018  

27  

Iulie  

2018  

3  luni  - ✓  - - 
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M9/6C - Investiții în infrastructura  aferentă 

comunicațiilor broadband 

01 

octombrie 

2018  

31 

decembrie 

2018  

3 luni  31.03.2019 

– 3 luni  

- - ✓  

Prioritate P6. Promovarea incluziunii sociale, a 

reducerii sărăciei și a dezvoltării 

economice în zonele rurale 

       

Domeniu de 

interventie 

6B) Încurajarea dezvoltării locale în 

zonele rurale 

       

Masura M10/5B - Investiții asociate cu 

protejarea mediului 

- - - - - - - 
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Tabel nr 2 - Corelarea temporala intre prioritati – domenii de interventie – masuri ce vor lansate in anul 2019  

 Sesiuni  

Prioritate  P1 – Încurajarea transferului de 

cunoștințe și a inovării în agricultură, 

silvicultură și în zonele rurale 

Data 

lansare 

sesiune  

Data 

inchidere 

sesiune  

Durata 

sesiunii  

Prelungire 

nr 1  

Sesiunea 

nr 1  

Sesiunea nr 

2  

Sesiunea nr  

3  

Domeniu de 

interventie  

1C) Încurajarea învățării pe tot 

parcursul vieții și a formării 

profesionale în sectoarele agricol și 

forestier 

       

Masura  M1/1C - Formare profesională în 

sectorul agricol 

An 2019 An 2019        

Prioritate  P2 – Creșterea viabilității 

exploatațiilor și a competitivității 

tuturor tipurilor de agricultură în toate 

regiunile și promovarea tehnologiilor 

agricole inovatoare și a gestionării 

durabile a pădurilor 

       

Domeniu de 

interventie  

2A) Îmbunătățirea performanței 

economice a tuturor exploatațiilor 

agricole și facilitarea restructurării și 

modernizării exploatațiilor, în special 

în vederea creșterii participării pe 

piață și a orientării spre piață, precum 

și a diversificării activităților agricole 

       

Masura  M2/2A – Investiții în exploatațiile 

agricole și pomicole 

       

Prioritate  P2 – Creșterea viabilității 

exploatațiilor și a competitivității 

tuturor tipurilor de agricultură în toate 

regiunile și promovarea tehnologiilor 

agricole inovatoare și a gestionării 

durabile a pădurilor 
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Domeniu de 

interventie  

2B) Facilitarea intrării în sectorul 

agricol a unor fermieri calificați 

corespunzător și în special a reînnoirii 

generațiilor 

       

Masura  M3/2B - Instalarea tânărului fermier        

Prioritate  P3: Promovarea organizării lanțului 

alimentar, inclusiv procesarea și 

comercializarea produselor agricole, a 

bunăstării animalelor și a gestionării 

riscurilor în agricultură 

       

Domeniu de 

interventie  

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 

       

Masura  M4/3A - Implementarea schemelor de 

calitate 

An 2019  An 2019       

Prioritate  P3: Promovarea organizării lanțului 

alimentar, inclusiv procesarea și 

comercializarea produselor agricole, a 

bunăstării animalelor și a gestionării 

riscurilor în agricultură 

       

Domeniu de 

interventie  

3A) Îmbunătățirea competitivității 

producătorilor primari printr-o mai 

bună integrare a acestora în lanțul 

agroalimentar prin intermediul 

schemelor de calitate, al creșterii 

       



 

21 
 

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 

Masura  M5/3A - Acces la finanțare a 

formelor asociative de producători 

în agricultură 

An 2019  An 2019       

Prioritate  P6. Promovarea incluziunii sociale, a 

reducerii sărăciei și a dezvoltării 

economice în zonele rurale 

       

Domeniu de 

interventie  

6A) Facilitarea diversificării, a 

înființării și a dezvoltării de 

întreprinderi mici, precum și crearea 

de locuri de muncă. 

       

Masura  M6/6A - Sprijin pentru înființarea, 

crearea și dezvoltarea de activități 

neagricole 

       

Prioritate  P6. Promovarea incluziunii sociale, a 

reducerii sărăciei și a dezvoltării 

economice în zonele rurale 

       

Domeniu de 

interventie  

6B) Încurajarea dezvoltării locale în 

zonele rurale 

       

Masura M7/6B - Crearea, modernizarea/ 

dotarea  infrastructurii sociale  și 

integrarea minorităților 

An 2019  An 2019       

Prioritate  P6. Promovarea incluziunii sociale, a 

reducerii sărăciei și a dezvoltării 

economice în zonele rurale 

       

Domeniu de 

interventie  

6B) Încurajarea dezvoltării locale în 

zonele rurale 
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Masura  M8/6B - Dezvoltarea și modernizarea 

infrastructurii fizice rurale de bază în 

vederea creșterii calității vieții în 

teritoriul VALEA ȘOMUZULUI 

       

Prioritate  P6. Promovarea incluziunii sociale, a 

reducerii sărăciei și a dezvoltării 

economice în zonele rurale 

       

Domeniu de 

interventie  

6C) Sporirea accesibilității, a utilizării 

și a calității tehnologiilor informației 

și comunicațiilor (TIC) în zonele 

rurale 

       

Masura  M9/6C - Investiții în infrastructura  

aferentă comunicațiilor broadband 

01 

octombrie 

2018  

31 

decembrie 

2018  

3 luni  31.03.2019 

– 3 luni  

- - ✓  

Prioritate P6. Promovarea incluziunii sociale, a 

reducerii sărăciei și a dezvoltării 

economice în zonele rurale 

       

Domeniu de 

interventie 

6B) Încurajarea dezvoltării locale în 

zonele rurale 

       

Masura M10/5B - Investiții asociate cu 

protejarea mediului 

An 2019 An 2019       

 

Obiectivele, prioritățile și măsurile stabilite sunt orientate în aceeași direcție, respectiv dezvoltarea economico socială 

a regiunii. Măsurile stabile au avut la bază valorificarea punctelor tari ale regiunii și diminuarea disparităților existente în 

teritoriu rezultate în urma analizei teritoriului. Implementarea planului de acțiune stabilit va contribui la generarea de valoare 

adăugată în teritoriul Valea Șomuzului prin consolidarea de parteneriate, dezvoltarea resurselor umane, identificarea de soluții 

specifice pentru problemele existente la nivelul teritoriului, crearea unei infrastructuri fizice de bază propice, dezvoltarea și 

menținerea  identității locale.
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4. SCOPUL, OBIECTIVELE EVALUARII SI PLANIFICAREA 

PROCESULUI DE EVALUARE A SDL-ULUI  

 

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

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

realizat, rezultatele obţinute şi schimbările generate, explicând principalele mecanisme care stau 

la baza acestor rezultate. 

4.1 Scopul evaluarii  

Evaluarea serveşte aşadar la exprimarea aprecierilor cu privire la activităţile realizate sau 

în curs de realizare, cât sunt de utile, eficace, eficiente sau sustenabile şi analiza modului în care 

intervenţiile realizate produc efecte sau nu. 

4.2 Obiectivul evaluarii este reprezentat de evaluarea relevanței, eficienței și eficacității 

intervențiilor Strategiei de dezvoltare locala în zona Valea Somuzului. Realizarea obiectivului 

general asigură analiza modului în care Strategia de dezvoltare locala a răspuns nevoilor actuale 

ale zonei Valea Somuzului, și conține o serie de răspunsuri la întrebări specifice de evaluare ale 

acesteia. 

Evaluarea are caracter periodic și urmărește modalitatea de operare a strategiei, precum și 

efectele și rezultatele pe care le generează. 

Evaluarea implementarii Strategiei de dezvoltare locala a fost realizată din resurse interne 

astfel, evaluarea fiind realizata de catre angajatii GAL VALEA SOMUZULUI cu sprijinul 

Comitetului de coordonare.  

Pe parcursul activităților de evaluare desfășurate, echipa de evaluatori interni a utilizat 

metode și tehnici de analiză calitativă și cantitativă, ce au fundamentat răspunsurile la întrebările 

de evaluare și au permis dezvoltarea concluziilor și a recomandărilor prezentate la nivelul 

prezentului raport de evaluare.  

Datele care au stat la baza evaluarii reflectă situația intervențiilor Strategiei de dezvoltare 

locala în zona Valea Somuzului până la data de de 01.10.2018. 
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4.3 Procesul evaluării strategiei de dezvoltare locală în ansamblu 

a) Elaborarea Planului de evaluare si constituirea unui comitet de coordonare a 

evaluarii  

Planul de evaluare a fost aprobat de catre Comitetul de coordonare a evaluarii, care a 

contribuit la definirea cadrului intrebarilor de evaluare si a sprijinit pregatirea planului de evaluare.  

Pentru desfasurarea si realizarea cat mai corecta a evaluarii Strategiei de dezvoltare locala 

a fost numit un Comitet de coordonare a evaluarii format din:  

- Perju Neculai – membru Consiliu Director   

- Sarmasanu Viorel – reprezentant legal al GAL  

- Lupu Mihaela - responsabil cu verificarea, evaluarea si selectia proiectelor 

Tabel nr 3 - Planul de evaluare  

 Planificarea evaluarii – 

etapele evaluarii  

Din data de: Pana la data de:  

Planificare  Formularea intrebarilor de 

evaluare  

01.10.2018 01.11.2018 

Planificare/executie Obtinerea raspunsurilor la 

intrebari  

01.11.2018 20.12.2018 

Executie Analiza raspunsurilor interne 

(evaluatorii interni + 

Comitetul de coordonare); 

Membrii asociatiei; 

Beneficiarii Asociatiei terti 

(cca 90 chestionare 

distribuite / raspunsuri) 

20.12.2019 30.01.2019 

Elaborarea raportului  Sinteza raspunsurilor si 

concluzia principala: 

modalitatea de operare a 

strategiei, precum si efectele 

si rezultatele pe care le 

genereaza 

30.01.2019 08.02.2019 

Finalizarea documentatiei de 

raportare / evaluare  

11.02.2019 18.02.2019 

Transmitere la LEADER a 

Raportului de evaluare SDL  

19.02.2019 25.02.2019 
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b.   Selectarea Evaluatorului  

În urma studierii si aprofundarii Ghidului privind elaborarea evaluarii SDL, s-a optat ca 

intocmirea raportului de evaluare sa fie realizata din resurse interne, fiind implicati in totalitate 

doar angajatii GAL Valea Somuzului.  

Echipa de evaluatori interni a fost formata din:  

- Gabur Rodica – Marinica – responsabil cu verificarea, evaluarea si selectia proiectelor;  

- Roman Cornelia – responsabil cu verificarea, evaluarea si selectia proiectelor;  

- Arseni Claudia – Georgiana – responsabil cu verificarea, evaluarea si selectia proiectelor 

- Cremene Alexandra Adriana – responsabil cu verificarea, evaluarea si selectia proiectelor. 

Astfel, evaluarea a fost realizata de catre evaluatori interni sub indrumarea Comitetului de 

coordonare a evaluarii.  

c. Elaborarea design-ului evaluării 

Pentru evaluarea implementarii Strategiei de Dezvoltare Locala din teritoriu Valea 

Somuzului s-au utilizat metode si tehnici de evaluare cantitative cat si calitative.  

 Metode si tehnice cantitative utilizate:  

 Ancheta (s-a utilizat tehnica sondajului de opinie, avand ca instrument chestionarul 

auto – administrat) 

Pentru temele studiate au fost utilizate esantioane reprezentative. S-a folosit ca metode de 

evaluare ancheta, tehnica de evaluare folosita a fost sondajul de opinie iar instrumentul folosit a 

fost chetionarul auto-administrat.  

 Metode si tehnice calitative utilizate:  

 Ancheta (s-a utilizat tehnica interviului si focus-grupului, avand ca instrumente 

ghidul de interviu respectiv ghidul de focus-grup);  

Astfel, metodele si tehnicile de evaluare folosite in cadrul acestui raport sunt: observatia; 

ancheta (s-a utilizat tehnica focus-grupului, avand ca instrumente ghidul de focus-grup); 

verificarea functionarii logicii interventiei a strategiei, studiul/analiza documentelor, analiza 
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datelor administrative; ancheta utilizat tehnica sondajului de opinie - avand ca instrument 

chestionarul auto-administrat) 

d. Stabilirea tematicii evaluării 

Pornind de la obiectivele specifice de dezvoltare a teritoriului Valea Somuzului s-a 

procedat la stabilirea tematicii raportului de evaluare, etapa ce a pornit de la intrebarea: Ce doresc 

sa evaluez?  

Astfel, tematica evaluarii implementarii strategiei de dezvoltare locala s-a definit pe mai 

multe niveluri, deoarece pana la data de 01.10.2018 nici un solicitant nu a semnat contractul de 

finantare (proiectele depuse in cadrul GAL fiind in etapa de evaluare la nivel teritorial sau 

regional), si anume: contributia SDL la aria de interventie 6B; mecanismul de implementare a 

strategiei;  valoarea adaugata datorata metodei LEADER; factorii de succes si de insucces in 

implementarea strategiei de dezvoltare locala; rolul GAL in teritoriu; continuitate si stabilitate 

e. Derularea activitatii de evaluare si redactare a raportului de evaluare  

Pasii utilizati pentru punerea in practica a metodelor si tehnicilor de evaluare alese, pentru 

analiza si interpretarea datelor au fost: 

1. Sedinta de debut. In cadrul acestei intalniri, Comitetul de coordonare a evaluarii si 

evaluatorii interni, discuta aspectele practice ale derularii evaluarii si iau deciziile necesare pentru 

a asigura derularea in bune conditii a procesului evaluarii.  

2. Etapa preliminara de definitivare a metodologiei. In cadrul etapei preliminare se 

pun la punct aspectele operationale ale metodologiei de evaluare si se elaboreaza instrumentele, se 

fac ajustari ale metodologiei de evaluare si ale planului de evaluare, se aproba planul de evaluare 

si metodologia de evaluare revizuite, respective instrumentele operationale elaborate.  

3. Colectarea de date, analiza datelor si pregatirea versiunii 1 de lucru a raportului 

de evaluare. In cadrul acestei etape se colecteaza si se analizeaza informatiile obtinute si se 

redacteaza versiunea 1 de lucru a raportului de evaluare. Aceasta versiune este transmisa 

Comitetului de coordonare a evaluarii si se organizeaza o sedinta in care raportul de evaluare este 
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prezentat de catre evaluator si se formuleaza observatii sau cerinte din partea Comitetului pe 

marginea acestei versiunii a raportului. 

4. Reviziurea, dupa caz, si pregatirea versiunii 2 de lucru a raportului de evaluare. 

Aceasta versiune se prezinta Comitetului de coordonare a evaluarii. Acesta nu are observatii si 

atunci versiunea 2 de lucru a raportului de evaluare devine, practic, versiunea finala.  

5. Desiminarea rezultatelor evaluarii. Se va transmite raportul de evaluare catre 

factorii interesati si se va publica pe site-ul www.galvaleasomuzului.ro si se va transmite la adresa 

pndr@madr.ro.  

6. Implementarea recomandarilor acceptate si analiza eficacitatii acestora. Aceasta 

este o actiune post-evaluare. Orice recomandare acceptata a evaluarii necesita actiuni consecvente 

de punere in practica, revizuiri pe parcurs in functie de necessitate si o monitorizare a rezultatelor 

obtinute. Mentionam faptul ca toate actiunile decise pentru implementarea recomandarilor 

evaluarii vor deveni parte integranta din agenda uzuala de lucru GAL VALEA SOMUZULUI prin 

implementarea strategiei de dezvoltare locala.  

f. Obiectiv general al evaluarii:  

- Analiza rezultatelor obtinute si a motivelor pentru care rezultatele planificate au 

fost sau nu au fost atinse; 

- Formularea de recomandari si de lectii invatate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.galvaleasomuzului.ro/
mailto:pndr@madr.ro
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5. STABILIREA INTREBARILOR DE EVALUARE. 

METODOLOGIA DE EVALUARE 

Din punct de vedere metodologic, evaluatorii (angajatii GAL Valea Somuzului) au utilizat 

o abordare mixta, folosind diferite metode pentru a colecta si/sau verifica informatiile 

corespunzatoare, inlaturand astfel contradictiile si asigurand increderea in validitatea 

metodologiei. Metodologia de evaluare (Plan de evaluare) a fost elaborata de catre GAL si 

aprobata de catre Comitetul de coordonare.  

 

Tema 1: Logica intervenției SDL 

 

Intrebarea nr 1: În ce măsură logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală este încă 

relevantă față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului?  

Criterii de evaluare  

- C1: Nevoile de la momentul elaborării SDL până în prezent au rămas la fel / s-au 

modificat 

- C2: Măsurile din cadrul SDL au fost revizuite, în caz de necesitate, pentru a ține 

cont de dinamica acestor nevoi 

Indicatori:  

- Numarul de nevoi/masuri din cadrul SDL revizuite 

 

Tabel nr 4 - Criterii de evaluare si indicatori 

Intrebare  Criterii de evaluare  Indicatori  

În ce măsură logica de 

intervenție a strategiei 

de dezvoltare locală 

este încă relevantă 

C1: Nevoile de la momentul 

elaborării SDL până în prezent au 

rămas la fel / s-au modificat 

 

Indicator: Numarul de 

nevoi/masuri din cadrul SDL 

revizuite prin modificare de 

strategie  
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față de nevoile socio-

economice și 

potențialul de 

dezvoltare ale 

teritoriului? 

C2: Măsurile din cadrul SDL au fost 

revizuite, în caz de necesitate, 

pentru a ține cont de dinamica 

acestor nevoi 

 

Masurile din cadrul SDL 

revizuite prin modificare de 

strategie: 

 M1/1C - Formare 

profesională în sectorul 

agricol:  modificari privind: 

cadru legislativ; tipurile de 

actiuni eligibile si neeligibile; 

sume aplicabile si rata 

sprijinului; (modificarea 

acceptata prin Nota de aprobare 

nr 233559/21.12.2017. 

 M2/2A – Investiții în 

exploatațiile agricole și 

pomicole: modificari privind: 

obiectivele masurii; conditii de 

eligibilitate; sume aplicabile si 

rata sprijinului; indicatori de 

monitorizare  (modificarea 

acceptata prin Nota de aprobare 

nr 233559/21.12.2017). 

 M3/2B - Instalarea 

tânărului fermier: modificari 

privind: obiectivele masurii; 

conditiile de eligibilitate 

(dimensiunea exploatatiei 

agricole); sume aplicabile si rata 
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sprijinului; (modificarea 

acceptata prin Nota de aprobare 

nr 233559/21.12.2017). 

 M4/3A - 

Implementarea schemelor de 

calitate: modificari privind: 

sume aplicabile si rata 

sprijinului; (modificarea 

acceptata prin Nota de aprobare 

nr 233559/21.12.2017). 

 M5/3A - Acces la 

finanțare a formelor asociative 

de producători în agricultură: 

modificari privind: categoria de 

beneficiari directi; conditiile de 

eligibilitate; sume aplicabile si 

rata sprijinului; (modificarea 

acceptata prin Nota de aprobare 

nr 233559/21.12.2017).  

 M6/6A - Sprijin pentru 

înființarea, crearea și 

dezvoltarea de activități 

neagricole: modificari privind: 

cadru legislativ; tipuri de actiuni 

eligibile; sume aplicabile si rata 

sprijinului; indicatori de 

monitorizare (modificarea 
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acceptata prin Nota de aprobare 

nr 233559/21.12.2017).  

 M7/6B - Crearea, 

modernizarea/ dotarea  

infrastructurii sociale  și 

integrarea minorităților - 

modificari privind: cadrul 

legislativ; conditii de 

eligibilitate; criteriile de selectie 

specifice GAL Valea 

Somuzului; sume aplicabile si 

rata sprijinului; indicatorii de 

monitorizare (modificarea 

acceptata prin Nota de aprobare 

nr 233559/21.12.2017).  

 M8/6B - Dezvoltarea și 

modernizarea infrastructurii 

fizice rurale de bază în 

vederea creșterii calității vieții 

în teritoriul VALEA 

ȘOMUZULUI – modificari 

privind: cadrul legislativ; 

tipurile de actiuni eligibile; sume 

aplicabile si rata sprijinului; 

indicatori de monitorizare  

(modificarea acceptata prin Nota 
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de aprobare nr 

233559/21.12.2017).  

 M9/6C - Investiții în 

infrastructura  aferentă 

comunicațiilor broadband - 

modificari privind: cadrul 

legislativ; beneficiarii 

directi/indirecti; tipuri de actiuni 

eligibile; conditiile de 

eligibilitate; sume aplicabile si 

rata sprijinului; indicatori de 

monitorizare (modificarea 

acceptata prin Nota de aprobare 

nr 233559/21.12.2017) 

 M10/6B - Investiții 

asociate cu protejarea 

mediului - modificari privind: 

obiectivele specifice ale masurii; 

complementaritatea cu alte 

masuri din SDL; cadrul 

legislativ; tipuri de actiuni 

eligibile; beneficiarii 

directi/indirecti; sume aplicabile 

si rata sprijinului; conditiile de 

eligibilitate; criteriile de 

selectie; indicatori de 

monitorizare (modificarea 
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acceptata prin Nota de aprobare 

nr 233559/21.12.2017).  

 

Tabel nr 5 -  Nevoi initiale la momentul elaborarii SDL – masuri menite sa raspunda 

acelor nevoi 

PRIORITATI  NEVOI  MASURI  

P1 – Încurajarea transferului de 

cunoștințe și a inovării în 

agricultură, silvicultură și în zonele 

rurale 

Cresterea productivitatii muncii  M1/1C - Formare 

profesională în sectorul 

agricol 

P2 – Creșterea viabilității 

exploatațiilor și a competitivității 

tuturor tipurilor de agricultură în 

toate regiunile și promovarea 

tehnologiilor agricole inovatoare și a 

gestionării durabile a pădurilor 

Modernizare exploatatiilor agricole si 

pomicole in vederea cresterii 

productivitatii muncii si a accesului pe 

piata  

M2/2A – Investiții în 

exploatațiile agricole și 

pomicole 

P3: Promovarea organizării lanțului 

alimentar, inclusiv procesarea și 

comercializarea produselor agricole, 

a bunăstării animalelor și a 

gestionării riscurilor în agricultură 

Imbunatatirea competitivitatii 

fermelor  

Crearea unor branduri locale 

cunoscute la nivel national  

Incurajarea infiintarii grupurilor de 

producatori in sectorul agricol si 

pomicol in vederea eficientazarii 

activittaii de productie, depozitare si 

comercializare  

M3/2B - Instalarea 

tânărului fermier 

M4/3A - 

Implementarea 

schemelor de calitate 

M5/3A - Acces la 

finanțare a formelor 

asociative de 

producători în 

agricultură 

P6. Promovarea incluziunii sociale, 

a reducerii sărăciei și a dezvoltării 

economice în zonele rurale 

Cresterea numarului de activitati non 

agricole desfasurate in teritoriu 

Crestarea competitivitatii IMM -urilor 

din sectorul non – agricol 

Crearea de noi locuri de munca  

Dezvoltarea si imbunatatirea 

infrastructurii de asistenta sociala 

M6/6A - Sprijin pentru 

înființarea, crearea și 

dezvoltarea de activități 

neagricole 

M7/6B - Crearea, 

modernizarea/ dotarea  

infrastructurii sociale  și 

integrarea minorităților 
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Actiuni specifice de integrare a 

romilor in comunitate  

Dezvoltarea si modernizarea 

infrastructurii educationale – numar de 

unitati educationale modernizate si 

dotate 

Dezvoltarea si modernizarea 

infrastructurii de sanatate – numar 

unitati sanitare modernizate 

Numar echipamente /utilaje 

achiztionate  

Poduri si podete reabilitate  

Dezvoltarea si modernizarea spatiului 

public  

Dezvoltarea infrastructurii  aferenta 

comunitatilor broadband: numar 

gospodarii care beneficiaza de acces la 

infrastructura broadband 

Numar de beneficiari ce 

implementeaza sisteme de protectia a 

mediului si eficienta energetica 

M8/6B - Dezvoltarea și 

modernizarea 

infrastructurii fizice 

rurale de bază în 

vederea creșterii 

calității vieții în 

teritoriul VALEA 

ȘOMUZULUI 

M9/6C - Investiții în 

infrastructura  aferentă 

comunicațiilor 

broadband 

M10/6B - Investiții 

asociate cu protejarea 

mediului 

 

Rapunsul evaluatorului la intrebarea de evaluare nr 1 privind relevanta logicii de 

interventie a SDL:  

Putin relevanta Relevanta Foarte relevanta 

 ✓   

 

Raspunsul la aceasta intrebare s-a obtinut in urma cercetarii de tip calitativ, folosind ca 

metode de cercetare observatia prin intermediul careia s-au colectat informatii detaliate legate de 

modificarea masurilor si nevoilor de la momentul scrierii strategiei de dezvoltare locala, luand in 

considerare punctele de vedere, solicitarile si nevoile principalilor actori si potentialilor 

beneficiari, pana la data de 01.10.2018.  

In acelasi timp, pentru a vedea in ce masura logica de interventie a strategiei de dezvoltare 

locala este inca relevanta fata de nevoile socio-economice si potentialul de dezvoltare ale 

teritoriului am folosit metoda studiului/analiza documentelor relevante pentru obiectivele 
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strategiei. Astfel, am analizat modificarile de strategie referitoare la masurile din SDL care au fost 

revizuite. S-a observat faptul ca:  

- 6 masuri din 10 au suferit modificari cu privire la actualizarea cadrului legislativ; 

- 5 masuri din 10 au suferit modificari privind tipul de actiuni eligibile si neeligibile 

- 10 masuri din 10 au suferit modificari privind sumele aplicabile si rata sprijinului 

(bonusare); 

- 6 masuri din 10 au suferit modificari privind indicatorii de monitorizare 

- 3 masuri din 10 au suferit modificari privind obiectivele masurii  

- 5 masuri din 10 au suferit modificari privind conditiile de eligibilitate 

- 2 masuri din 10 au suferit modificari privind criteriile de selectie  

- 2 masuri din 10 au suferit modificari privind beneficiarii directi si indirecti.  

 Mentionam faptul ca, modificarile mentionate mai sus au fost realizate pentru a asigura o 

transparenta privind respectarea indicatorilor pentru care s-a primit punctaj la selectia SDL, 

precum si pentru a da posibilitatea solicitantilor de a-si forma o imagine de ansamblu privind 

accesarea masurilor. In acelasi timp, modificarile privind sumele aplicabile si rata sprijinului pe 

masuri, acestea s-au realizat in urma acordarii unitatilor de bonitate (componenta B), astfel toate 

referirile la alocatiile financiare pe masuri iau in considerare suma totala (componenta A+ 

componenta B). Modificarile privind conditiile de eligibilitate, criteriile de selectie, beneficiarii 

directi si indirecti, tipul de actiuni eligibile si neeligibile, obiectivele masurii si cadrul legislativ au 

fost realizate pentru a asigura o informare corespunzatoare a solicitantilor din teritorii GAL 

VALEA SOMUZULUI, modificarile fiind in mare masura expuse cat mai clar astfel incat 

solicitantul sa fie informat corespunzator. 

Modificarile mentionate anterior au fost acceptate prin Nota de aprobare nr 

233559/21.12.2017.  

Precizam faptul ca, modificarile aparute in cadrul masurilor din SDL au fost realizate 

inainte de lansarea primei sesiuni de depunere a proiectelor, asigurand astfel o informare corecta 

a solicitantilor in ceea ce priveste accesarea masurilor din cadrul SDL. In ceea ce priveste nevoile 
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de la momentul elaborarii SDL- ului acestea au ramas aceleasi urmand ca acestea sa fie acoperite 

prin implementarea proiectelor ce au fost depuse in cadrul masurilor de finantare.  

 

Intrebarea nr 2: Cât de coerentă este logica intervenției care stă la baza strategiei de dezvoltare 

locală? 

Criterii de evaluare  

- C1: 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)? 

- C2: Sunt definiți indicatorii de realizare adecvați pentru a oferi o imagine clară 

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

- C3: Sunt rezultatele așteptate clar definite? 
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Tabel nr 6 - Modificari realizate la indicatori, an 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectiv de 

dezvoltare rurala  

nr 1: Favorizarea 

competitivitatii 

agriculturii   

Prioritati de dezvoltare 

rurala 

Domeniu de interventie  Masuri  Indicatori INITIALI SDL Indicatori modificati in 

perioada 06.07.2016 – 

01.10.2018  

P1 – Încurajarea 

transferului de 

cunoștințe și a inovării 

în agricultură, 

silvicultură și în zonele 

rurale 

1C) Încurajarea învățării pe tot 

parcursul vieții și a formării 

profesionale în sectoarele 

agricol și forestier 

M1/1C - Formare 

profesională în 

sectorul agricol 

Numarul total al 

participantilor instruiti – 

minim 30 

participante/program 

Numar de programe de 

formare profesionala – 3  

Cheltuiala publica 

totala:16.591,64 euro    

Nu s-au modificat indicatorii  

P2 – Creșterea 

viabilității exploatațiilor 

și a competitivității 

tuturor tipurilor de 

agricultură în toate 

regiunile și promovarea 

tehnologiilor agricole 

inovatoare și a 

gestionării durabile a 

pădurilor 

2A) Îmbunătățirea 

performanței economice a 

tuturor exploatațiilor agricole 

și facilitarea restructurării și 

modernizării exploatațiilor, în 

special în vederea creșterii 

participării pe piață și a 

orientării spre piață, precum și 

a diversificării activităților 

agricole 

M2/2A – Investiții în 

exploatațiile agricole 

și pomicole 

Numarul de exploatatii 

agricole /beneficiari 

sprijiniti – minim 4  

Numarul de locuri de 

munca create – minim 2 

locuri de munca/ 

exploatatie sprijiniita cu 

durata de 1 an sau mai 

mare  

Cheltuiala publica totala: 

166.227,37 euro  

Numarul de exploatatii 

agricole /beneficiari sprijiniti 

– minim 4  

Numarul de locuri de munca 

create –8 locuri de munca 

(minim 2 locuri de munca / 

exploatatie sprijiniita cu 

durata de 1 an sau mai mare)  

Cheltuiala publica totala: 

166.227,37 euro 

P2 – Creșterea 

viabilității exploatațiilor 

și a competitivității 

tuturor tipurilor de 

agricultură în toate 

regiunile și promovarea 

tehnologiilor agricole 

inovatoare și a 

gestionării durabile a 

pădurilor 

2B) Facilitarea intrării în 

sectorul agricol a unor fermieri 

calificați corespunzător și în 

special a reînnoirii generațiilor 

M3/2B - Instalarea 

tânărului fermier 

Numarul de benficiari  

sprijiniti/numarul de 

exploatatii agricole cu 

investitii/ planuri de 

afaceri pentru tinerii 

fermieri – minim 4  

Cheltuiala publica totala: 

49.871,65 euro  

Nu s-au modificat indicatorii 
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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 

M4/3A - 

Implementarea 

schemelor de calitate 

Numarul de exploatatii 

agricole care primesc 

sprijin pentru participarea 

la sistemele de calitate, la 

pietele locale si la 

circuitele de aprovizionare 

scurte – minim 2  

Numar produse certificate 

– minim 2  

Cheltuiala publica totala: 

16.618,82 euro  

Nu s-au modificat indicatorii 

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 

M5/3A - Acces la 

finanțare a formelor 

asociative de 

producători în 

agricultură 

Numarul de exploatatii 

agricole care primesc 

sprijin pentru participarea 

la sisteme de calitate, la 

pietile locale si la 

circuitele de aprovizionare 

scurte, precum si la 

grupuri/organizatii de de 

producatori – minim 2 

proiecte  

Cheltuiala publica totala: 

149.569,39 euro  

Nu s-au modificat indicatorii 

 

 

 

 

 

P6. Promovarea 

incluziunii sociale, a 

reducerii sărăciei și a 

dezvoltării economice 

în zonele rurale 

6A) Facilitarea diversificării, a 

înființării și a dezvoltării de 

întreprinderi mici, precum și 

crearea de locuri de muncă. 

M6/6A - Sprijin 

pentru înființarea,  

crearea și dezvoltarea 

de activități 

neagricole 

IMM sprijinite – minim 5  

Locuri de munca create – 

minim 2 locuri de 

munca/IMM sprijinit   

Numarul de 

microinterprinderi 

/intreprinderi mici sprijinite – 

minim 5  
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Obiectiv de 

dezvoltare rurala 

nr 2: Obtinerea 

unei dezvolatri 

teritoriale 

echilibrate a 

economiilor si 

comunittailor 

rurale, inclusiv 

crearea si 

mentinerea 

locurilor de 

munca  

 Cheltuiala publica totala: 

390.117,63 euro  

Locuri de munca create – 10 

locuri de munca (minim 2 

locuri de munca/IMM 

sprijinit  

 Cheltuiala publica totala: 

390.117,63 euro 

P6. Promovarea 

incluziunii sociale, a 

reducerii sărăciei și a 

dezvoltării economice 

în zonele rurale 

6B) Încurajarea dezvoltării 

locale în zonele rurale 

Masura  

M7/6B - Crearea, 

modernizarea/ dotarea  

infrastructurii sociale  

și integrarea 

minorităților 

Populatia neta care 

beneficiaza de servicii/ 

infrastructura imbunatatita  

Numar unitati sociale 

infiintate/modernizate – 

minim 2 

Numar proiecte care 

prevad actiuni inovative – 

minim 2  

Numarul de locuri de 

munca nou create: minim 

1 loc de munca/proiect  

Cheltuiala publica totala: 

149.577,29 euro  

Populatia neta care 

beneficiaza de servicii sociale 

– minim 80 copii 

Numar unitati sociale 

infiintate/modernizate  

Sau  

Numar proiecte care prevad 

actiuni inovative – minim 2  

Cheltuiala publica totala: 

149.577,29 euro 

P6. Promovarea 

incluziunii sociale, a 

reducerii sărăciei și a 

dezvoltării economice 

în zonele rurale 

6B) Încurajarea dezvoltării 

locale în zonele rurale 

M8/6B - Dezvoltarea 

și modernizarea 

infrastructurii fizice 

rurale de bază în 

vederea creșterii 

calității vieții în 

teritoriul VALEA 

ȘOMUZULUI 

Populatia neta care 

beneficiaza de servicii / 

infrastructura imbunatatita  

Numar proiecte finantate 

in cadrul masurii – minim 

4  

Cheltuiala publica totala: 

332.426,03 euro  

Populatia neta care 

beneficiaza de pe urma 

infrastructurii / serviciilor 

imbunatatite -  minim 8.948 

locuitori (conform 

recensamant populatia 2011, 

s-a luat in calcul numarul 

minim de locuitori din fiecare 

localitate si s-a inmultit cu 4 

– numarul minim de proiecte 

preconizat a fi depuse) 

Numar de proiecte finantate 

in cadrul masurii  - minim 4  
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Cheltuiala publica totala: 

332.426,03 euro 

P6. Promovarea 

incluziunii sociale, a 

reducerii sărăciei și a 

dezvoltării economice 

în zonele rurale 

6C) Sporirea accesibilității, a 

utilizării și a calității 

tehnologiilor informației și 

comunicațiilor (TIC) în zonele 

rurale 

Masura  

M9/6C - Investiții în 

infrastructura  

aferentă 

comunicațiilor 

broadband 

Populatia neta care 

beneficiaza de 

servicii/infrastructura 

imbunatatita  

Numarul de gospodarii 

racordate la retea – minim 

20  

Cheltuiala publica totala: 

33.235,39 euro  

Populatia neta care 

beneficiaza de 

servicii/infrastructura 

imbunatatita in banda larga  - 

9.670 locuitori (populatia 

localitatilor eligibile conform 

LZA actualizata in 2017, la 

nivel de sat conform 

recensamant 2011) 

(Asigurarea posibilitatii 

racordarii la retea a unui 

numar cat mai mare de 

gospodarii) 

Cheltuiala publica totala: 

33.235,39 euro 

P6. Promovarea 

incluziunii sociale, a 

reducerii sărăciei și a 

dezvoltării economice 

în zonele rurale 

6B) Încurajarea dezvoltării 

locale în zonele rurale 

 

M10/5B - Investiții 

asociate cu protejarea 

mediului 

Numarul de cladiri 

anvelopate – minim 3 

Cheltuiala publica totala: 

60.530,04 euro  

Populatia neta care 

beneficiaza de pe urma 

infrastructurii /serviciilor 

imbunatatite 6.711 locuitori 

(conform recensamant 

populatie 2011, s-a luat in 

calcul numarul minim de 

locuitori din fiecare localitate 

si s-a inmultit cu 3 – numarul 

minim de proiecte preconizat 

a fi depuse) 

Cheltuiala publica totala: 

60.530,04 euro 
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Intrebare  Criterii de eligibilitate   Indicatori  

Cât de coerentă este 

logica intervenției 

care stă la baza 

strategiei de 

dezvoltare locală? 

C1: 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)? 

Numarul masurilor  

Numarul activitatilor  

Resursele umane  

 C2: Sunt definiți indicatorii de realizare 

adecvați pentru a oferi o imagine clară 

asupra realizărilor obținute (specifici, 

măsurabili, fezabili, relevanți și 

suficienți)? 

Indicatorii de monitorizare 

specifici domeniilor de 

interventie  

Conform logicii de interventie 

de la fiecare masura, 

convergentelor si sinergentelor  

dintre masuri indicatorii de 

realizare ofera o imagine asupra 

realizarilor obtinute.  

 C3: Sunt rezultatele așteptate clar 

definite? 

Rezultate asteptate 

Rezultate asteptate sunt clar 

definite prin indicatorii din 

SDL.  

 

Dupa incheierea procedurilor de achizitie in conformitate cu Programul de achizitie, GAL 

VALEA SOMUZULUI, a realizat un numar de 22 activitati de animare, activitati ce s-au 

desfasurat in perioada 01.01.2017 – 01.10.2018. Numarul persoanelor participante la aceste 

activitati de animare a fost de 565 de participanti.  Toate activitatile mentionate mai sus au fost 

realizate cu resurse umane proprii ale grupului de actiune locala Valea Somuzului.  
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Activitatile de animare si informare derulate in perioada mentionata mai sus au constat in: 

actiuni de informare cu privire la activitatile si scopul Asociatiei Grup de actiune Locala Valea 

Somuzului; actiuni de informare privind oportunitatile de finantare prin intermediul GAL Valea 

Somuzului; actiuni de comunicare privind obiectivele SDL si actiuni de informare privind criteriile 

generale de eligibilitate, procedura de evaluare si implementare a proiectelor. 

 

Tabelul nr 8 - Calendarul estimativ al activitatilor (extras din Strategie GAL VALEA 

SOMUZULUI) 

Activitate 
Semestre 2016-2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Acțiuni de animare               

2. Lansarea și derularea apelurilor de selecție              

Modernizarea/ dotarea  infrastructurii sociale               

Investiții în infrastructura  aferentă comunicațiilor 

broadband 

             

Formare profesională în sectorul agricol              

Investiții în exploatații agricole și pomicole              

Instalarea tânărului fermier              

Implementarea schemelor de calitate              

Acces la finanțare a formelor asociative de 

producători în agricultură 

             

Sprijin pentru înființarea, crearea și dezvoltarea 

de activități neagricole 

             

Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii fizice 

rurale de bază 

             

Investiții asociate cu protejarea patrimoniului 

cultural 

             

3. Suport acordat solicitanților de 

proiecte 

             

4. Organizarea procesului de evaluare și 

selecție 

             

5. Monitorizarea implementării strategiei 

de dezvoltare locală 
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Responsabili de derularea acestor activități sunt responsabilul administrativ, responsabilul 

financiar, responsabilul tehnic, asistent manager ce are si responsabilitati de animare a teritoriului 

și responsabilul monitorizare.  

Resursele umane implicate în implementarea și monitorizarea Strategiei de Dezvoltare 

Locală a Asociației Grup de Acțiune Locală Valea Șomuzului constau în: 

1. Responsabil administrativ (manager de proiect) – este responsabil de implementarea 

corectă strategiei de dezvoltare locală a teritoriului Valea Șomuzului, în concordanță cu 

indicatorii și obiectivele stabilite. 

2. Responsabil financiar- este responsabil de operațiunile financiar contabile din cadrul 

Asociației 

3. Responsabil tehnic – se va asigura de desfășurarea în condiții optime a etapelor tehnice ale 

implementării SDL 

4. Responsabil cu activitățile de monitorizare  

5. Asistent manager – va asigura interfața între echipa de implementare a SDL, membrii 

Asociației și societatea civilă si se va ocupa cu activitățile de animare  la nivelul teritoriului 

GAL valea Șomuzului în vederea promovării SDL și a teritoriului 

 

Raspunsul evaluatorului la intrebarea de evaluare nr 2 privind coerenta logicii de 

interventie a SDL este apreciata de evaluator astfel:  

Putin coerenta  Coerenta  Foarte coerenta  

  ✓  

 

Evaluatorul a obtinut raspunsul la aceasta intrebare in urma cercetarii de tip calitativ, unde  

a folosit ca metoda de cercetare – focus grup.  

Focus grupulul este o tehnica bazata pe o discutie de grup cu privire la tematicile selectate, 

permitand participantilor sa formuleze si sa exprime opinii cu privire la un anumit subiect. La 

discutia de grup au participat 9 persoane (5 angajati ai GAL si 4 membri ai Consiliului Director), 



 

44 
 

unde durata discutiei fiind de 1,5 ore, interactiunea cu grupul a fost facilitata de un moderator, 

ajutat de un co-facilitator care a notat constatarile 

 Astfel, s-au definit ca teme de discutii: 

o Activitățile (măsuri, proceduri, activități de sprijin) prevăzute în cadrul SDL și 

resursele alocate acestora in raport cu realizările și rezultatele așteptate 

o Indicatorii de realizare in raport cu realizările obținute 

o Rezultatele asteptate in urma implementarii SDL -ului  

Tehnica – focus grup a permis evaluatorului sa examineze perspectivele participantilor, sa 

puna in balanta argumentele si contraargumentele si sa valideze datele colectate anterior. 

In acelasi timp, pentru a vedea cat de coerenta este logica interventiei care sta la baza 

strategiei de dezvoltare locala am folosit metoda studiului/ analiza documentelor relevante pentru 

obiectivele strategiei. Astfel, am analizat rapoartele de activitate depuse de catre GAL VALEA 

SOMUZULUI (au fost depuse si avizate 3 rapoarte de activitate pana la data de 01.10.2018, 

conform Graficului de activitati aprobat), capitolele din strategie referitoare la indicatorii de 

realizare si rezultatele asteptate si am concluzionat faptul ca:  

 Activitatile (măsuri, proceduri, activități de sprijin) prevăzute în cadrul SDL și 

resursele alocate acestora sunt suficiente pentru a genera realizările și rezultatele așteptate 

(indicatorii prevăzuți în strategie 

 Indicatorii de realizare sunt adecvați pentru a oferi o imagine clară asupra 

realizărilor obținute  

 Rezultatele așteptate sunt clar definite 

Limitarea acestei metode este data de faptul ca s-a avut la dispozitie doar o parte din 

informatia de care evaluatorul a avut nevoie, aceasta neavand formatul dorit. Pentru a compensa 

aceasta limitare evaluatorul a stabilit informatiile cheie care sa-l ajute in focalizarea studierii 

documnetelor relevnate pentru evaluator.  

 

Tema II. Contribuția operațiunilor realizate la atingerea obiectivelor prevăzute de strategie 
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Intrebarea nr 1. În ce măsură au fost atinse obiectivele strategiei sau care este probabilitatea 

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

 

Până la data de 1 octombrie 2018 la nivelul GAL VALEA SOMUZULUI pe proiecte 

aferente urmatoarelor obiective: 

➢ Favorizarea competitivității agriculturii 

➢ Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților 

rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă. 

 

Intrebarea 1.1: În ce măsură considerați ca a contribuit SDL la sprijinirea durabila a sectorului 

agricol din teritoriu VALEA SOMUZULUI in vederea dezvoltarii capacitatii de adaptare la 

cerintele actuale ale pietii 

Pentru a obține răspunsul la această întrebare am folosit metoda de evaluare analiza 

datelor administrative. Am analizat bazele de date din cadrul măsurii M2/2A – Investiții în 

exploatațiile agricole și pomicole, în ceea ce privește proiectele selectate. 
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Analiza datelor administrative a permis înțelegerea stadiului de implementare a măsurii 

M2/2A și a evidențiat date cantitative cu privire la sectoarele prioritare în care activează 

exploatațiile agricole și la formele de autorizare nou constituite. Metoda de analiză a datelor 

administrative a facilitat procesul de formulare a unui răspuns la întrebarea ,,În ce măsură 

considerați ca a contribuit SDL la sprijinirea durabila a sectorului agricol din teritoriu VALEA 

SOMUZULUI în vederea dezvoltarii capacității de adaptare la cerintele actuale ale pietii?”, prin 

obținerea de informații cantitative cu privire la numărul de exploatații agricole care activează în 

sectoarele prioritare pentru teritoriul GAL Valea Șomuzului. 
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SRL 
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55 

84.749 

2 Investitie 

initial ape 

schema 

GBER  (4.2) 

privind 

cresterea 

valorii 

adaugate a 

produselor 

pomicole 

prin 

imbunatatir

ea 

performant

ei 

Exploatatiei 

pomicole 

apartinand 

PFA 

AMARIEI 

G.PETRU  

 

PFA AMARIEI 

G. PETRU 

 

  

 

 

 

0 10 5 8 0 0 5 5 0 0 5 5 0 43 49.050 

3 Achizitie 

utilaje 

agricole 

CIOBANU 

IOAN PFA 

0 8 17 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 35 19.784 
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În urma acestei analize s-a constatat orientarea spre dezvoltarea sectoarelor prioritare 

pentru teritoriul GAL Valea Șomuzului – agricultura si pomicultura.  

 

Întrebarea nr 1.2. În ce măsură intervenția strategiei a contribuit la îmbunătățirea condițiilor 

de viață ale locuitorilor prin realizarea investițiilor în infrastructură la scară mică? 

 

Tabel nr 10 - Proiecte selectate la nivel de GAL  în cadrul măsurii M8/6B - Dezvoltarea și 

modernizarea infrastructurii fizice rurale de bază în vederea creșterii calității vieții în 

teritoriul Valea Somuzului 

Întrebare de 

evaluare 

Criterii de 

evaluare 

Indicatori de 

rezultat 

Informatii suplimentare 

În ce măsură 

intervenția 

strategiei a 

contribuit la 

îmbunătățirea 

condițiilor de 

viață ale 

locuitorilor 

prin realizarea 

investițiilor în 

infrastructură 

la scară mică? 

C1. 

Serviciile/infra

structurile 

locale din 

zonele rurale 

au fost 

îmbunătațite 

Numărul de 

beneficiari care au 

primit sprijin pentru 

îmbunătățirea 

serviciilor/infrastruct

urilor locale (4 

comune) 

Populația rurală care 

beneficiază de 

servicii/ 

infrastructuri locale 

îmbunătațite (15.431 

locuitori) 

Numarul proiectelor susținute prin 

SDL GAL Valea Șomuzului (4 

proiecte) 

Procentul din costul SDL alocat 

măsurii M8/6B - DEZVOLTAREA 

ȘI MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII FIZICE 

RURALE DE BAZĂ ÎN VEDEREA 

CREȘTERII CALITĂȚII VIEȚII ÎN 

TERITORIUL VALEA 

ȘOMUZULUI (13,15%) 

 

Tabel nr 11 – Proiecte selectate al nivel de GAL in cadrul masurii M8/6B - Dezvoltarea și 

modernizarea infrastructurii fizice rurale de bază în vederea creșterii calității vieții în 

teritoriul Valea Somuzului 

Nr. 

Crt. 

Denumire proiect Beneficiar Valoare 

totală proiect 

(Euro) 

Valoare 

eligibilă 

proiect 

(Euro) 

Valoare 

neeligibilă 

proiect (Euro) 

1 Achiziționare 

Buldoexcavator cu 

accesorii 

Comuna 

Horodniceni 

101.279 80.850 20.429 

2 Achiziționare 

Buldoexcavator 

pentru comuna Baia 

Comuna Baia 80.850 80.850 0 
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3 Achiziționare 

autogreder pentru 

comuna Vulturești 

Comuna 

Vulturești 

141.232 92.600 48.632 

4 Achiziție utilaje și 

echipamente pentru 

compartimentul 

gospodărire 

comunală al comunei 

Comuna 

Bunești 

96.366 78.099 18.267 

 

Valoarea publică totală a proiectelor selectate pentru finanțare 332.399  

  

Răspunsul la această întrebare s-a obținut în urma cercetării de tip calitativ, folosind ca 

metodă de cercetare observația prin intermediul căreia s-au colectat informații detaliate legate de 

proiectele selectate de catre GAL. Astfel, s-a constatat faptul că 4 proiecte vor contribui la 

îmbunătățirea condițiilor de viață ale locuitorilor prin realizarea investițiilor în infrastructură la 

scară mică. Sprijinul public nerambursabil alocat proiectelor menite să îmbunătățească condițiile 

de viață ale populației rurale este de 332.399 euro. 

In acelasi timp pentru a analiza daca masura M8/6 B a contribuit la îmbunătățirea 

condițiilor de viață ale locuitorilor, s-a utilizat metoda studiului/analiza documentelor relevante 

pentru obiectivele strategiei. Putem concluziona faptul ca vor fi imbunatatite 

serviciile/infrastructurile locale din zonele rurale pentru 15.431 de locuitori si in mare masura 

interventia strategiei  a contribuit la imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor prin realizarea 

investitiilor in infrastructura la scara mica.  

Revenind la,  

Întrebarea 1.  În ce măsură au fost atinse obiectivele strategiei sau care este 

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

data evaluării? 

 Pentru a formula un răspuns la această întrebare am formulat 2 întrebări de evaluare 

specifice, însoțite de criterii de evaluare și indicatori. Aceste întrebări specifice au corespuns 

obiectivelor din cadrul SDL. Prin intermediul metodelor de cercetare: studiul/analiza 

documentelor, observația și analiza documentelor administrative s-a concluzionat faptul că 

obiectivele strategiei au fost atinse în măsura medie. 



 

49 
 

Măsura în care au fost atinse obiectivele strategiei: 

În mică măsură În măsură medie În mare măsură 

 ✓   

 

Și ca probabilitate atingerii acestor obiective în viitor, având în vedere progresul înregistrat 

până la data evaluării este una medie. 

Redusa  Medie Ridicata 

 ✓   

 

Tema nr. III. Valoarea adaugată metodei LEADER 

Intrebare Criterii de evaluare Indicatori 

1. Ați remarcat 

îmbunătățiri în ceea ce 

privește schimbarea 

mentalităților și creșterea 

colaborării și încrederii 

reciproce și față de GAL? 

Capital social îmbunătățit Percepția actorilor locali 

privind gradul de 

îmbunătățire a capitalului 

social datorită aplicării 

metodei LEADER  

2. Ați remarcat 

îmbunătățiri în ceea ce 

privește guvernanța locală 

datorită implementării 

SDL? 

Guvernană locală 

îmbunătățită 

Percepția actorilor locali 

privind gradul de 

îmbunătățire a guvernanței la 

nivel local datorită aplicării 

metodei LEADER 
3. Ați remarcat 

îmbunătățirea calității vieții 

a persoanelor din teritoriul 

GAL ca urmare a 

rezultatelor implementării 

SDL 

Rezultate și impacte sporite Percepția actorilor locali 

privind  rezultatele bune ale 

SDL datorită aplicării 

metodei LEADER 

 

O temă importantă a evaluării s-a referit la analiza valorii adăugate a abordării 

LEADER, sau, la modul general, a efectelor acesteia asupra sistemelor socio-economice locale. 

Când sunt tratate din punct de vedere teoretic, astfel de elemente pot părea abstracte sau rupte de 

realitate, dar la o analiză atentă, chiar și în situații simple, s-a constatat existența unor oportunități 

ample care au avut ca rezultat cresterea valoarii adaugate a abordarii LEADER. 
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Valoarea adăugată a LEADER este definită ca fiind beneficiile care sunt obținute ca urmare 

a aplicării corespunzătoare a metodei LEADER, comparativ cu acele beneficii care ar fi fost 

obținute fără aplicarea acestei metode. Valoarea adăugată a abordării LEADER derivă din acele 

inițiative locale care combină soluții ce răspund problematicii identificate la nivelul comunităților 

locate, reflectate în acțiuni specifice acestor nevoi. Aceasta este măsurată prin: 

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

care include caracteristici ale organizațiilor sociale precum rețelele, normele și încrederea socială 

care facilitează coordonarea și cooperarea în vederea obținerii unor beneficii reciproce.  

b. O guvernanță îmbunătățită include instituțiile, procesele și mecanismele prin care 

părțile interesate publice, economice și ale societății civile își exprimă interesele, își exercită 

drepturile legale, își îndeplinesc obligațiile și își rezolvă diferențele pentru a gestiona afacerile 

publice la toate nivelurile prin colaborare.  

c. Rezultate și impacturi sporite ca urmare a implementării programului/strategiei, 

comparativ cu implementarea fără metoda LEADER. 

 

În ceea ce privește implementarea SDL a GAL Valea Șomuzului, s-au constatat 

următoarele: 

Evaluarea îmbunătățirii capitalului social, ca valoare adaugată a metodei LEADER are 

în vedere procesele sociale, capacitățile și relațiile dintre toate părțile interesate implicate. În acest 

sens, se remarcă următoarele precizări: 

- Implicare și sprijin din partea reprezentanților AM, AFIR, OJFIR cu privire la 

răspunsurile prompte și clare oferite, în situații de neclarități care privesc implementarea SDL în 

teritoriu 

 - Implicare, sprijin, colaborare și încredere între GAL și beneficiari dar și între GAL și 

orice persoană interesată de activitatea desfășurată  

- Participare activă și comunicare eficientă a tuturor părților interesate în ceea ce priveste 

abordarea LEADER ”de jos în sus”. 
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Evaluarea îmbunătățirii guvernanței locale, ca valoare adăugată a metodei LEADER, are 

în vedere următoarele: 

 - Implicarea comunității și a factorilor interesați în luarea deciziilor  

 - Creșterea rolului GAL în guvernanța locală pe diferite niveluri (pe verticală GAL – AM 

– AFIR, pe orizontală GAL – Membri sector public, ONG, Societate civilă). 

 

Evaluarea rezultatelor implementării SDL, ca valoare adaugată a metodei LEADER, are 

în vedere următoarele: 

 - Implementarea strategiei 

 - Verificarea, evaluarea, selecția proiectelor 

- Acordarea de sprijin beneficiarilor, cu privire la conceperea, elaborarea, implementarea 

și monitorizarea proietelor 

- Activități de animare a teritoriului GAL  

 

GAL Valea Somuzului a efectuat o analiză în ceea ce privește valoarea adaugată datorată 

metodei LEADER, utilizand modalitatea tehnicii cantitative de colectare a datelor și a obținut 

următoarele rezultate: 

 

 1. Percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a capitalului social datorită 

aplicării metodei LEADER, se cuantifică astfel: 

Nu am remarcat o 

îmbunătățire  

Îmbunătățire medie Îmbunătățire mare 

  ✓  

 

 

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

datorită aplicării metodei LEADER, se cuantifică astfel: 

Nu am remarcat o 

îmbunătățire  

Îmbunătățire medie Îmbunătățire mare 

  ✓  
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3. Percepția actorilor locali privind  rezultatele bune ale SDL datorită aplicării metodei 

LEADER, se cuantifică astfel: 

Nu am remarcat o 

îmbunătățire  

Îmbunătățire medie Îmbunătățire mare 

  ✓  

 

Pentru a primi raspunsuri la întrebările formulate de către GAL Valea Șomuzului, s-a 

utilizat sondajul de opinie – ca tehnică cantitativă de colectare a datelor. Sondajul s-a realizat prin 

aplicarea unui chestionar de 3 întrebări, fiecare întrebare având 3 variante de răspuns. Sondajul a 

fost realizat prin două metode, fie distribuite electronic, fie prin metoda chestionarului auto-

administrat.  

Putem spune, așadar, că prin evaluarea valorii adăugate s-au identificat beneficiile ce au 

adus un plus valoare activității GAL Valea Șomuzului, beneficii datorate aplicării corecte a 

metodei LEADER.  

În ceea ce privesc punctele slabe ale metodei de intervievare, acestea se referă la faptul că 

nu oferă posibilitatea unei analize calitative aprofundate întrucât opțiunile de răspuns sunt 

predefinite.  

 

Tema IV. Factorii de succes și de insucces 

Întrebarea nr 1: Care sunt factorii interni și externi care au influențat (pozitiv sau negativ) 

implementarea strategiei de dezvoltare locală și rezultatele obținute?  Ce măsuri au fost adoptate 

și cu ce efecte? Ce măsuri sunt încă necesare? 

 

ANALIZA SWOT PENTRU A EVIDENȚIA FACTORII INTERNI ȘI EXTERNI POZITIVI ȘI 

NEGATIVI CARE INFLUENȚEAZĂ IMPLEMENTAREA STRATEGIEI 

 

Tabel  nr 12 -  ANALIZA SWOT 

Factori 

interni/externi 

  Factori pozitivi      Factori negativi 
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Factori interni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puncte tari 

-Strategia de dezvoltare locală a Asociației 

GAL Valea Șomuzului a fost punctată cu 

85 puncte (cuprinde scheme de calitate, 

măsuri de asociativitate, măsuri sociale, 

broadband, mediu). 

 

-Partea de imagine este susținută de  site-ul 

www.galvaleasomuzului.ro și pagina de 

facebook a asociației. 

 

-Partea de informare și promovare este 

reprezentată de: grupuri de lucru, actiuni de 

animare.  

 

-Participarea la conferințe organizate de 

rețelele de dezvoltare rurală și preluarea 

exemplelor de bune practici în teritoriul 

acoperit de SDL GAL Valea Șomuzului. 

 

-Animare eficientă, dovadă fiind sesiunile 

de finanțare cu proiecte depuse. 

 

-Calitatea procesului de evaluare și selecție 

la nivel GAL. 

 

Puncte slabe 

-Dificultăți procedurale și 

administrative care au încetinit 

lansarea măsurilor de finanțare 

previzionate. 

 

-Grad scăzut de selecție, contractare, 

plată în perioada 20.12.2016-

01.10.2018. 

 

- Durate mari de elaborare a 

ghidurilor pentru măsurile atipice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factori externi 

 

 

 

 

Oportunități 

 

-Colaborea fructuoasă cu partenerii civili, 

privați, publici 

 

-Deschiderea din partea instituțiilor cu care 

colaborăm 

 

-Stabilirea relațiilor de colaborare cu alte 

GAL-uri 

Pericole 

 

-Termen îndelungat de contractare a 

proiectelor 

 

-Neîncadrarea în paramerii de 

performanță ai SDL 

 

Rezultate pozitive: Verificarea și propunerea selectării spre finanțare a 10 proiecte în cadrul 

măsurilor: M1/1C, M2/2A, M3/2B, M6/6A, M8/6B, proiecte având o valoare publică totală de 

727.373,19 euro. 

 

http://www.galvaleasomuzului.ro/
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Tabel nr 13 -   Proiecte depuse la Asociația GAL Valea Șomuzului 

Nr. 

crt. 

Sesiuni 

lansate 

Durată sesiune Proiecte 

depuse 

2016 2017 2018 

1 1/2018 

M1/1C 

27.04.2018- 

27.07.2018 

1    

2 1-2/2018 

M2/2A 

27.04.2018- 

27.07.2018 

3    

3 1/2018 

M3/2B 

27.04.2018- 

27.07.2018 

1    

4 1-2/2018 

M6/6A 

27.04.2018- 

27.07.2018 

1    

5 1/2018 

M7/6B 

27.04.2018- 

27.07.2018 

0    

6 1/2018 

M8/6B 

27.04.2018- 

27.07.2018 

4    

7 1/2018 

M9/6C 

27.04.2018- 

27.07.2018 

0    

 

Tabel nr 14 - Proiecte selectate de către Asociația GAL Valea Șomuzului 

Nr.crt. Măsuri Proiecte 

selectate 

Valoare 

publică 

2016 2017 2018 

1 M1/1C 0 -    

2 M2/2A 3 153.583 euro    

3 M3/2B 1 40.000 euro    

4 M6/6A 1 184.809 euro    

5 M7/6B 0 -    

6 M8/6B 4 332.399 euro    

7 M9/6C 0 -    

 

Proiectul depus in cadrul masurii M1/1 C, nu a fost declarat eligibil de catre AFIR, valoarea 

publica totala fiind de 16.582,19 euro. 

Rezultate negative: 

1. Grad de contractare și plată redus (pănă la 1 octombrie 2018) 

2. Întârzieri în elaborarea, avizarea documentelor și semnarea contractelor 

 

Măsuri adoptate și efectele acestora: 
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Tabel nr 15 -  Măsuri adoptate și efectele acestora 

Nr.crt. Măsuri  adoptate Efecte 

1 Modificări de strategie (în perioada 

evaluată s-a făcut o modificare de 

strategie) 

Bonusarea si imbunătățirea fișelor 

măsurilor pentru a facilita accesarea 

măsurilor 

2 Distribuirea de sarcini suplimentare către 

angajați (protecția datelor personale, 

secretariat) 

Acoperirea mai multor sarcini de către 

personalul deja existent 

3 Solicitări clarificări din partea LEADER 

în ceea ce privește măsurile de finanțare 

Aplicarea răspunsurilor la clarificări în 

elaborarea ghidurilor măsurilor 
 

Măsuri necesare: 

- Scurtarea timpului de evaluare a proiectelor 

- Realocarea de sume de la măsurile pentru care nu s-a manifestat interes din partea 

populației 

- Diseminarea informațiilor cu privire la posibilitățile de accesare a fondurilor disponibile 

din strategie 

 

Tema V. Contribuția SDL la aria de intervenție 6B 

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

Întrebare Criterii de evaluare Indicatori Informații 

suplimentare 

În ce măsură a 

sprijinit SDL 

dezvoltare locală în 

zonele rurale? 

C1. Serviciile și 

infrastructurile 

locale în zonele 

rurale au fost 

îmbunătățite;                        

 

C2. Accesul la 

serviciile și la 

infrastructurile 

locale în zonele 

rurale a crescut;  

 

Procentajul 

populației rurale 

vizate de strategiile 

de dezvoltare locală: 

-100% deoarece 

domeniul de 

intervenție 6B se 

adresează tuturor 

locuitorilor 

teritoriului Gal Valea 

Șomuzului      

 

Numărul de 

proiecte/inițiative 

susținute prin SDL. 

Pe perioada studiată, 

în cadrul celor 10 

măsuri incluse în 

SDL și in urma 

lansării apelurilor de 

selecție au fost 

depuse la Gal un 

număr de 10 

proiecte, dintre care 
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C3. Strategiile de 

dezvoltare locală au 

determinat crearea de 

oportunități de 

ocupare a forței de 

muncă. 

Locuri de muncă 

create în cadrul 

proiectelor sprijinite 

(LEADER). 

10 proiecte au fost 

selectate pentru 

finanțare de Gal, 9 

proiecte fiind în curs 

de contractare, iar un 

proiect nu a fost 

încadrat corect în 

urma evaluării de 

către AFIR.  

 

Răspunsul la această întrebare s-a obținut în urma cercetării de tip calitativ, folosind ca 

metodă de cercetare observația, prin intermediul căreia s-au colectat informații detaliate legate de 

proiectele selectate de catre GAL VALEA SOMUZULUI. Astfel s-a constatat că proiectele ajută 

la dezvoltarea locala in zonele rurale. 

Avand in vederea acestea putem concluziona faptul ca că dezvoltarea locală în zonele 

rurale este sprijinită de SDL: 

În mică măsură În medie măsură În mare măsură 

 ✓   

 

Pentru îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare rurală s-au conturat 10 măsuri, în concordanță 

cu obiectivele de dezvoltare rurală, prioritățile și domeniile de intervenție ale PNDR 2014-2020, 

măsuri care vor contribui la dezvoltarea unitară și echilibrată a teritoriului, si anume:  

 M1/1C - Formare profesională în sectorul agricol 

 M2/2A – Investiții în exploatațiile agricole și pomicole 

 M3/2B - Instalarea tânărului fermier 

 M4/3A - Implementarea schemelor de calitate 

 M5/3A - Acces la finanțare a formelor asociative de producători în agricultură 

 M6/6A - Sprijin pentru înființarea, crearea și dezvoltarea de activități neagricole  

 M7/6B- Crearea, modernizarea/ dotarea  infrastructurii sociale  și integrarea minorităților 

 M8/6B - Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii fizice rurale de bază în vederea 

creșterii calității vieții în teritoriul VALEA ȘOMUZULUI 
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 M9/6C - Investiții în infrastructura  aferentă comunicațiilor broadband  

 M10/5B - Investiții asociate cu protejarea mediului 

 

Valoarea publică a proiectelor selectate și finanțate de GAL și care au semnat contracte de 

finanțare a fost de 710.791 euro, reprezentand 52.08 % din suma totală alocată prin Strategia de 

Dezvoltare Locala 2014- 2020.  

Pănă la 01.10.2018 din cele 10 măsuri incluse în SDL au fost lansate 7 măsuri (M1; M2; 

M3; M6; M7; M8; M9) și s-au depus proiecte pe 5 măsuri (M1; M2; M3; M6 si M8), dar procesul 

de absorție a fondurilor europene continuă prin lansarea următoarelor apeluri de selecție, după data 

de 01 octombrie 2018 și în cursul anului 2019. 

Măsurile stabile au avut la bază valorificarea punctelor tari ale regiunii și diminuarea 

disparităților existente în teritoriu rezultate în urma analizei teritoriului. Implementarea planului 

de acțiune stabilit va contribui la generarea de valoare adăugată în teritoriul Valea Șomuzului prin 

consolidarea de parteneriate, dezvoltarea resurselor umane, identificarea de soluții specifice pentru 

problemele existente la nivelul teritoriului, crearea unei infrastructuri fizice de bază propice, 

dezvoltarea și menținerea identității locale. 

Atingerea obiectivelor si priorităților stabilite in cadrul strategiei de dezvoltare locală se va 

realiza prin intermediul proiectelor stabilite ca fiind prioritare, cu respectarea reglementărilor in 

vigoare.  

             Totodată pentru a analiza gradul în care dezvoltarea locală în zonele rurale este sprijinită 

prin strategia de dezvoltare locală am folosit metoda studiu/analiza documentelor relevante pentru 

obiectivele strategiei. 

Absorția fondurilor europene contribuie la dezvoltarea locală, schimbarea mentalitații 

membrilor comunitaților rurale, menținerea populatiei în teritoriu, creșterea numărului de locuri 

de muncă nou create, si implicit la creșterea veniturilor financiare și a nivelului de trai a populației 

din teritoriul gestionat de Asociația Grupului de Acțiune Locală Valea Șomuzului. 
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Obiectivele de dezvoltare specifice se referă la sprijinirea durabilă a sectorului agricol din 

teritoriul Valea Șomuzului în vederea dezvoltării capacității de adaptare la cerințele actuale ale 

pieței, dezvoltarea echilibrată a regiunii Valea Șomuzului prin susținerea economiei rurale, 

inclusiv crearea de noi locuri de muncă, dezvoltarea serviciilor de bază din mediul rural și 

protejarea mediului înconjurător.  

 

Tema VI. Rolul GAL in teritoriu 

 

Intrebare nr 1. În ce măsură considerați că au contribuit activitățile prevăzute în cadrul 

Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației GAL VALEA SOMUZULUI la dezvoltarea 

economică și la îmbunătățirea condițiilor de trai a populației din teritoriul GAL 

Aceasta reprezinta o tema suplimentara abordata de GAL, referitor la componenta specifica 

SDL.  

Prin intermediul tehnicii cantitative de colectare a datelor prin adresarea unor intrebari, cu 

ajutorul chestionarului auto-administrat s-a cercetat in ce masura a crescut interesul fata de 

accesarea fondurilor europene prin intermediul grupului de actiune locala in urama activittailor 

defasurate de acesta.  

Intrebare  Criterii de evaluare  Indicatori Informatii 
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Aceste chestionare au fost trimise de catre evaluatori  interni ai Gal Valea Somuzului, care 

au și primit raspunsurile direct de la actorii implicati in acest proces de autoevaluare a activitatii 

GAL-ului. 

În urma analizei raspunsurilor primite s-a constatat:  

 Redus Mediu Ridicat 

 Grad de dezvoltare economica  ✓   

Accesibilitate fonduri europene ✓    

 

Tema VII. Continuitate și stabilitate 

 

Întrebarea nr 1. Teritoriul GAL Valea Șomuzului și parteneriatul GAL a rămas același de la 

constituire? 

Întrebare Criterii de evaluare Indicatori 

Teritoriul GAL și 

parteneriatul GAL a rămas 

același de la constituire? 

Dimensiunea și componența 

teritorială 

Gradul de fluctuație al 

membrilor 

Numarul de comune 

componente 

Numarul de modificări în 

structura parteneriatului 

În ce măsură 

considerați că au 

contribuit activitățile 

prevăzute în cadrul 

Strategiei de 

Dezvoltare Locală a 

Asociației GAL 

VALEA 

SOMUZULUI la 

dezvoltarea 

economică și la 

îmbunătățirea 

condițiilor de trai a 

populației din 

teritoriul GAL 

 

Gradul de dezvoltare 

economica a 

comunitatii si 

dezvoltarea 

conditiilor de trai prin 

accesarea fondurilor 

europene 

Procent persoane care 

participa la activitatile 

asociatiei  

 

Accesul populatiei la 

atragerea fondurilor 

europene 

S-au distribuit 

chestionare pe un 

esantion de 90 

persoane pentru a 

determina in ce 

masura s-a dezvoltat 

teritoriul GAL  
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 Pentru a răspunde la întrebarea: ,,Teritoriul GAL și parteneriatul GAL a rămas același de 

la constituire?” s-a folosit metoda de cercetare studiul/ analiza documentelor, analiza datelor 

administrative. S-au analizat statutul GAL, actul constitutiv, hotărârile judecătorești, acordurile de 

parteneriat. 

 S-a concluzionat faptul că componența teritorială în anul 2014 Asociația GAL Valea 

Șomuzului se întindea pe teritoriul a 9 comune rămânând aceeași componență. Numărul membrilor 

parteneriatului a crescut de asemenea, de la 21 de membrii fondatori la 40 membrii. 

 În concluzie putem afirma faptul că teritoriul GAL Valea Șomuzului s-a extins, păstrând 

în același timp dimeniunea teritorială, iar în ceea ce privește numărul membrilor parteneriatului 

GAL, acesta a crescut. 

 Astfel s-a concluzionat faptul ca atributele ,,continuitate, stabilitate” caracterizează 

teritoriul și parteneriatul GAL Valea Șomuzului în măsură: 

REDUSĂ MARE FOARTE MARE 

 ✓   
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6. CONSTATARI, CONCLUZII SI RECOMANDARI 

 

 Tema I. Logica intervenției SDL 

Constatari si concluzii. In perioada analizata a avut loc o singura modificare de SDL prin 

care 6 masuri din 10 au suferit modificari cu privire la cadrul legislativ; 5 masuri din 10 au suferit 

modificari privind tipul de actiuni eligibile si neeligibile; 10 masuri din 10 au suferit modificari 

privind sumele aplicabile si rata sprijinului; 6 masuri din 10 au suferit modificari privind indicatorii 

de monitorizare; 3 masuri din 10 au suferit modificari privind obiectivele masurii; 5 masuri din 10 

au suferit modificari privind conditiile de eligibilitate; 2 masuri din 10 au suferit modificari privind 

criteriile de selectie; 2 masuri din 10 au suferit modificari privind beneficiarii directi si indirecti.  

Modificarile mentionate mai sus au fost realizate pentru a asigura o transparenta privind 

respectarea indicatorilor pentru care s-a primit punctaj la selectia SDL, precum si pentru a da 

posibilitatea solicitantilor de a-si forma o imagine de ansamblu privind accesarea masurilor. In 

acelasi timp, modificarile privind sumele aplicabile si rata sprijinului pe masuri, au fost realizate 

in urma acordarii unitatilor de bonitate (componenta B), astfel toate referirile la alocatiile 

financiare pe masuri iau in considerare suma totala (componenta A+ componenta B). Modificarile 

privind conditiile de eligibilitate, criteriile de selectie, beneficiarii directi si indirecti, tipul de 

actiuni eligibile si neeligibile, obiectivele masurii si cadrul legislativ au fost realizate pentru a 

asigura o informare corespunzatoare a solicitantilor din teritorii GAL VALEA SOMUZULUI. 

Precizam faptul ca, modificarile aparute in cadrul masurilor din SDL au fost realizate 

inainte de lansarea primii sesiuni de depunere a proiectelor, asigurand astfel o informare corecta a 

solicitantilor in ceea ce priveste accesarea masurilor din cadrul SDL. In ceea ce priveste nevoile 

de la momentul elaborarii SDL- ului acestea au ramas aceleasi urmand ca acestea sa fie acoperite 

prin implementarea proiectelor ce au fost depuse in cadrul masurilor de finantare.  

Se poate concluziona faptul ca, logica de interventie a strategiei de dezvoltare locala  este 

inca relevanta fata de nevoile socio – economice si potentialul de dezvoltare ale teritoriului.  
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Intrucat nevoile identificate in urma consultarilor cu comunitatea locala au ramas 

neschimbate (nevoile de crestere a productivitatii muncii; nevoie de modernizare exploatatiilor 

agricole si pomicole in vederea cresterii productivitatii muncii si a accesului pe piata; nevoia 

privind imbunatatirea competitivitatii fermelor; nevoia crearii unor branduri locale cunoscute la 

nivel national; nevoia incurajarii infiintarii grupurilor de producatori in sectorul agricol si pomicol 

in vederea eficientazarii activitatii de productie, depozitare si comercializare; nevoia cresterii 

numarului de activitati non agricole desfasurate in teritoriu;  nevoia cresterii competitivitatii IMM 

-urilor din sectorul non – agricol; nevoia crearea de noi locuri de munca; nevoia dezvoltarii si 

imbunatatirea infrastructurii de asistenta sociala; nevoia de integrare a romilor in comunitate; 

nevoia de dezvoltare si modernizare a infrastructurii educationale – numar de unitati educationale 

modernizate si dotate; nevoia dezvoltarii si modernizarii infrastructurii de sanatate – numar unitati 

sanitare modernizate; nevoia achizitionarii de echipamente si utilaje achizitionate; nevoia de 

reabilitare a podurilor si podetelor; nevoia de dezvoltare si modernizare a spatiului public; nevoia 

de dezvoltare a infrastructurii aferenta comunitatilor broadband: numar gospodarii care 

beneficiaza de acces la infrastructura broadband; nevoia implementarii sistemelor de protectia a 

mediului si eficienta energetica) masurile planificate initial in cadrul SDL vor genera realizarile si 

rezultatele asteptate.  

Indicatorii de realizare adecvati si rezultatele asteptate clar definite, vor fi indepliniti 

realizand activitatile (masuri, proceduri, activitati de sprijin) prevazute in cadrul SDL cu resursele 

alocate acestora.  

In urma verificarii atente a coerentei logice, a rigorii conceptuale, a fezabilitatii activitatilor 

date fiind resursele financiare disponibile si a masurii in care activitatile stabilite initial sunt inca 

relevante in conditiile unor nevoi dinamice s-a constat faptul ca logica interventiei SDL GAL 

VALEA SOMUZULUI este fosrte coerenta 

Recomandari. Se recomanda realizarea de actualizari ale analizelor privind potentialul 

teritoriului, nevoile comunitatii, inclusiv din perspectiva activitatilor locale sia participarii 

actorilor cheie locali.  
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 Tema II. Contribuția operațiunilor realizate la atingerea obiectivelor prevăzute de 

strategie 

  

Constatări și concluzii. S-a constatat orientarea spre dezvoltarea sectoarelor prioritare 

pentru teritoriul GAL Valea Șomuzului (agricultura, pomicultura). 

 În mare măsură intervenția strategiei a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de viață ale 

locuitorilor prin realizarea dezvoltarea și modernizarea în infrastructura la scară mică. 

Implementarea proiectelor în cadrul măsurii M6/6A – Sprijin pentru înființarea, crearea și 

dezvoltarea de activități neagricole va conduce la obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 

economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă. 

 Obiectivele strategiei (favorizarea competitivității agriculturii și obținerea unei dezvoltări 

teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri 

de muncă) au fost atinse în măsură medie, dar având în vedere faptul că de la data de 1 octombrie 

2018 și până în luna septembrie 2019 mai avem 1 an de implementare considerăm că probabilitatea 

atingerii acestor obiective este una ridicata. 

Recomandări. Pentru atingerea obiectivelor propuse în SDL recomandăm: anunțarea și 

promovarea lansării sesiunilor de apeluri cu suficient timp înainte de deschiderea sesiunii, astfel 

încât potențialii beneficiari să poată pregăti documentația tehnică necesară pentru a solicita 

sprijinul necesar, realizarea unui efort suplimentar cu privire la îmbunătățirea cunoștințelor 

beneficiarilor, creșterea atractivității măsurilor din SDL, scurgerea timpului de evaluare a 

proiectelor, identificarea și difuzarea celor mai bune practice (proiecte de succes). 

 

 Tema III. Valoarea adaugată metodei LEADER 

Constatări și concluzii. În urma analizei valorii adaugate datorate metodei LEADER, s-a 

observat faptul că percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a capitalului social, s-a 

optimizat datorită: implicării și sprijinului primit din partea reprezentanților AM, AFIR, OJFIR, în 
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situații de neclarități care privesc implementarea SDL în teritoriu, colaborării eficiente între GAL 

și beneficiari dar și între GAL și orice persoană interesată de activitatea desfășurată, participării 

active și comunicării eficientăe a tuturor părților interesate în ceea ce priveste abordarea LEADER 

”de jos în sus”. 

Implicarea comunității și a factorilor interesați în luarea deciziilor dar și creșterea rolului 

GAL în guvernanța locală pe diferite niveluri, au dus la îmbunătățirea guvernanței locale. 

Chestionarul aplicat, a concluzionat că prin intermediul aplicării metodei LEADER, s-au 

îmbunătățit rezultatele implementării SDL. S-a constatat faptul că s-au propus crearea de noi locuri 

de muncă prin proiecte, s-au sprijinit exploatațiile agricole, s-au dezvoltat unele ramuri ale 

serviciilor din zona GAL Valea Șomuzului. 

Recomandări. Ca și recomandări, pentru îmbunatățirea aplicării metodei LEADER, 

sugerăm: creșterea calității interacțiunilor dintre partenerii locali și persoanelor interesate de 

accesarea fondurilor europene, sprijinirea parteneriatelor între actorii locali și alte grupuri de 

interese, retele, pentru accesarea fondurilor europene, încurajarea și sprijinirea tinerilor spre 

proiecte ce le dezvoltă zona în care trăiesc, lărgirea grupului de potențiali beneficiary. 

 

 Tema IV. Factorii de succes și de insucces 

Constatări și concluzii. Asociația GAL Valea Șomuzului a organizat acțiuni de promovare 

și informare în cadrul Zilelor comunelor pentru a stimula și motiva potențialii 

beneficiari/investitori, în cadrul cărora s-au prezentat:   

-informații despre activitatea desfășurată de către asociație: măsuri de finanțare lansate, 

proiecte depuse, 

- informații despre activitatea viitoare a Gal-ului: măsuri de finanțare ce urmează a fi 

lansate, acțiuni de informare și promovare ce urmează a fi desfășurate în cadrul acestui contract 

(până la sfârșitul anului 2019). 

Aceste evenimente au reușit să implice un număr mare de potențiali beneficiari. 
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În implementarea strategiei de dezvoltare locală s-au întâmpinat dificultăți procedurale și 

administrative care au încetinit lansarea măsurilor de finanțare previzionate. Acestea au condus la 

creșterea duratelor de elaborare a ghidurilor pentru măsurile atipice. 

Recomandări. Pentru obținerea rezultatelor așteptate recomandăm: scurtarea timpului de 

evaluare a proiectelor; realocarea de sume de pe măsurile pentru care nu s-a manifestat interes din 

partea potențialilor beneficiari; diseminarea continuă a informațiilor cu privire la accesarea 

fondurilor disponibile din strategie  

 

 Tema V. Contribuția SDL la aria de intervenție 6B 

Constatări și concluzii. În perioada analizată a avut loc o modificare a strategiei. Este 

evidentă o creștere a gradului de conștientizare cu privire la oportunitățile oferite de Gal Valea 

Șomuzului pentru a îmbunătăți serviciile și infrastructurile locale din teritoriul acoperit de SDL 

In ceea ce priveste, planul de finantare aprobat al Strategiei de Dezvoltare Locală depusa 

de Asociatia „Grupul de Acțiune Locală Valea Șomuzului”  acesta a fost structurat pe doua 

categorii de cheltuieli si anume: contributia publica nerambursabila (10 masurile din cadrul SDL): 

1.364.765,25 euro, si respectiv cheltuieli de functionare si animare: 341.191,06 euro. 

Pe măsura M8/6B-Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii fizice rurale de bază în 

vederea creșterii calității vieții în teritoriul Valea Șomuzului s-au depus 4 proiecte, acestea fiind 

selectate la nivel de GAL.  

S-a constatat faptul că resursele financiare alocate nu sunt suficiente pentru a face față 

nevoilor din teritoriul vizat de SDL. 

Beneficiarii proiectelor în cadrul acestei măsuri sunt autoritățile publice locale, 

implementarea proiectelor fiind influiențată în mare măsură de modificările legislative operate la 

nivel național (de exemplu, legislația specifică achizițiilor publice).  

Recomandări. Se recomandă având în vedere numărul mare de beneficiari ai proiectelor 

care sprijină dezvoltarea locală în zonele rurale să se promoveze activitățile de formare 

profesională/instruire și consolidare a capacităților pentru a putea oferi sprijin în vederea 

implementării eficiente a proiectelor. Este recomandată promovarea sesiunilor de instruire pe teme 



 

66 
 

specifice, cum ar fi: cerinte privind achizitiile publice, cerințe privind raportarea rezultatelor pe 

parcursul implementării proiectelor și diseminarea rezultatelor proiectelor. Asociația Gal Valea 

Șomuzului ar putea fi implicată în mod direct în organizarea și implementarea acestui tip de 

activitate, pentru a promova schimbul de experiență și pe bune practici. 

 

 Tema VI - Rolul GAL in teritoriu 

Constatari si concluzii. Se constata faptul ca gradul de dezvoltare economica si 

imbunatatirea conditiilor de trai a populatiei din teritoriul Gal Valea Somuzului prin activitatile 

prevazute in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala este unul mediu, majoritatea persoanelor 

chestionate afirmand ca prin proiectele depuse si aflate in stadiu de evaluare / contractare  (9 

proiecte depuse in 2 sesiuni lansate) pana la data de 01.10.2018, au convingerea ca Asociatia GAL 

contribuie pozitiv la dezvoltarea locală prin sprijinul acordat atat mediului privat cat si mediului 

public, beneficiarii capatand incredere sa depuna proiecte in sesiunile ce vor fi lansate dupa data 

de 01.10.2018. 

Recomandari. Se recomanda desfasurarea unui numar mai mare de activitati ale Asociatiei 

in care sa fie expuse exemple reale ale proiectelor implementate cu success, atat la nivel de teritoriu 

GAL Valea Somuzului cat si la nivelul judetului Suceava. In urma datelor colectate atat la nivelul 

activitatilor de animare desfasurate in teritoriul GAL cat si a persoanelor  chestionate pentru acest 

proces de evaluare, se constata necesitatea alocarii unor sume mai mari pentru sectorul 

agricol/pomicol, sectorul  non- agricol si sectorul public și simplificarea conditiilor de accesare a 

fondurilor europene.  

 

 Tema VII - Continuitate și stabilitate 

Constatări și concluzii. Teritoriul GAL Valea Șomuzului s-a extins semnificativ, păstrând 

în același timp teritoriu din cele 9 comune pe al căror teritoriu s-a fondat GAL-ul inițial. În ceea 

ce privește numărul membrilor parteneriatului GAL, acesta a crescut de la 21 la 40 de membrii, 

dar aproape jumătate din membrii actuali au avut rolul de membrii fondatori. 
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 Astfel s-a concluzionat faptul ca atributele,, continuitate, stabilitate” caracterizează 

teritoriul și parteneriatul GAL Valea Șomuzului în măsură. 

 

Redam mai jos concluziile sintetizate ale procesului de evaluare intermediara a SDL:  
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Avand in vedere ca Asociatia GAL Valea Somuzului se afla la primul exercitiu financiar,

fondurile disponibile nu au fost epuizate pana la data de 01.10.2018. Urmeaza caparlala sfarsitul

anului 2018 si in cursul anului 2019 sa fie lansate/ relansate masurile ramase pana la eptizarea

fondurilor disponibile.

Din experienta acumulata pana la data intocmirii Raportului de Evaluare a SDL,

enumeram urmatoarele lectii invatate ce insumeaza informatii si cunostiinte acumulate,

evenimente derulate, propuneri si recomandari rezultate in urma desfasurarii activitatilor de

animare / intocmirii raportului de evaluare SDL, astfel:

1. In pofida activitatilor de animare desfasurate pe parcursul anilor 2017 si 2018,

gradul de absorbtie a fondurilor la nivelul SDL ramane mica in comparatie cu tinta propusa de

100% in anul2018;

2. Activitatea Asoeiatiei Gal Valea Somuzului trebuie evaluata periodic pentru a

vedea ce functioneazasi ce nu functioneaza si mai ales, ce anume putem face pentru imbunatatirea

impl ementari i si r ez;trlatelor ;

3. Accesul la finantare prin intermediul fondurilor puse la dispozitie prin masura

LEADER, este o provocare pentru toate categoriile de solicitanti din teritoriu GAL Valea

Somuzului;

4. Prin implementarea proiectelor din SDL se va consolida responsabilizarea si

eficacitatea orgaruzationala si se va asigura cresterea increderii actorilor locali in administratia

publica.

Avizat,
Reprezentant legal GAL Valea Somuzului

SARMASANU V
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Anexa 1 – FOCUS GRUP  

Participanti: 9 persoane (5 angalati GAL Valea Somuzului si 4 membrii ai Consiliului Director) din 

care un moderator, ajutat de un co – facilitator) 

Durata discutiei: 1,5 ore  

Temele si subiectele de discutie:  

Tema 1: Cât de coerentă este logica intervenției care stă la baza strategiei de dezvoltare locală? 

Subiecte de discutie:  

o Activitățile (măsuri, proceduri, activități de sprijin) prevăzute în cadrul SDL și resursele 

alocate acestora in raport cu realizările și rezultatele așteptate 

o Indicatorii de realizare in raport cu realizările obținute 

o Rezultatele asteptate in urma implementarii SDL -ului  

Derularea discutiilor si consemnarea raspunsurilor  

Moderatorul incepe discutia despre adresarea intrebarii generale: “Din punctul dumneavoastra 

de vedere considerati ca sunt suficiente resursele umane ale Asociatiei GAL VALEA SOMUZULUI 

pentru desfasurarea activitatilor prevazute in SDL si pentru a obtine rezultatele planificate?” 

Pentru a facilita obtinerea raspunsurilor s-au pus la dispozitie urmatoarele materiale: SDL initial, 

modificarile de strategie, rapoartele de activitate, monitorizarile lunare, planurile de actiune.  

Dupa judecarea argumentelor pro si contra ale fiecarei persoane s-au emis urmatoarele opinii 

majoritare:  

o Activitățile (măsuri, proceduri, activități de sprijin) prevăzute în cadrul SDL și resursele 

alocate acestora sunt suficiente pentru a genera realizările și rezultatele așteptate – 

indicatorii prevazuti in strategie  

o Indicatorii de realizare sunt adecvati pentru a oferi o imagine clara asupra realizărilor 

obținute 

o Rezultatele asteptate sunt clar definite 

 

Data focus grupului: 03.12.2018 

 

Anexa nr 2 – CHESTIONAR  
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Chestionarul de fata este parte din evaluarea intermediara a Strategiie de dezvoltare Locala a 

Asociatiei Grupul de actiune locala Valea Somuzului.  

 

CHESTIONAR 

 

1. Sunteți beneficiar al unei măsuri din cadrul SDL/ membru în Asociație/ partener public/ 

partener privat / partener civil/membru in consiliul director? 

 Solicitant, al măsurii ……. 

 Membru în Asociație 

 Partener public 

 Partener privat 

 Partener CIVIL 

 Membru in consiliul director 

 

2. Care este Gradul de incredere pe care il aveti fata de Grupul de Actiune Locala Valea 

Somuzului? 

 Foarte mare, deoarece sunt solicitant la finantare in cadrul unui proiect depus prin Grupul 

de actiune locala Valea Somuzului 

 Mare, dovada fiind implicarea actorilor locali privind absorbtia fondurilor europene 

 Putina, deoarece posibilitatea de accesare a fondurilor europene prin acest grup de actiune 

locala este una greoaie 

 

3. Ce impact au avut, in opinia dumneavoastra, activitatile de animare/informare realizate de 

Asociatia Grupul de actiune locala Valea Somuzului, in perioada 2017-2018, in comuna in 

care locuiti? 

 Mare 

 Moderat  

 Nu pot aprecia 

 

 

4. In ce masura considerati ca informatiile furnizate in cadrul activitatilor de 

animare/informare au fost utile?  

 Informatiile furnizate nu au fost utile 

 Doar o parte din informatiile furnizate m-au sprijinit ca potential beneficiar 

 Informatiile furnizate mi-au fost utile, ca potential beneficiar 
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5. Considerati ca, in urma activitatilor de animare realizate de GAL Valea Somuzului, a 

crescut interesul potentialilor beneficiari fata de accesarea fondurilor europene? 

 In urma activitatilor de animare interesul meu fata de accesarea fondurilor europene nu s-

a schimbat  

 In urma activitatilor de animare interesul meu fata de accesarea fondurilor europene a 

crescut 

 In urma activitatilor de animare realizate de GAL Valea Somuzului, am depus un proiect 

prin intermediul grupului de actiune locala.  

 

6. Considerati ca actorii locali au fost implicati in ceeea ce priveste luarea deciziilor in cadrul 

Grupului de Actiune Valea Somuzului? 

 Actorii locali sunt implicati in mare masura in ceea ce priveste luarea deciziilor 

 Actorii locali sunt implicati ocazional in luarea deciziilor 

 Actorii locali nu sunt consultati in ceea ce priveste luarea deciziilor in cadrul Grupului de 

Actiune Locala VALEA SOMUZULUI?  

 

7. Considerați că activitățile prevăzute în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației 

GAL VALEA SOMUZULUI au contribuit la dezvoltarea economică și la îmbunătățirea 

condițiilor de trai a populației din teritoriul GAL? 

 In mica masura 

 In masura medie  

 În mare măsură 

 

 

 

 

 

 

 


