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Prefaţă 
 

 Ce reprezintă documentul: 
 
Evaluarea reprezintă o analiză intensă, limitată în timp, care examinează de o manieră 
sistematică şi obiectivă relevanţa, eficienţa, eficacitatea, impactul, sustenabilitatea, 
performanţa, succesul strategiilor, programelor, politicilor publice sau proiectelor aflate în 
desfăşurare sau finalizate. Evaluarea este cea care ne informează ce funcţionează şi ce nu 
funcţionează şi mai ales, de ce anume, şi face recomandări pentru îmbunătăţirea 
implementării și rezultatelor unei intervenții. 
 
Procesul de evaluare are o serie de beneficii, contribuind la îmbunătăţirea strategiilor de 
dezvoltare locală, din punct de vedere al design‐ului şi implementării, la învăţarea unor lecţii 
utile pentru strategiile viitoare. Mai mult decât atât, evaluarea conduce la responsabilizarea 
entităților care gestionează strategiile cu privire la rezultatele acesteia şi implicit a modului 
în care sunt utilizate fondurile alocate. Între beneficiile evaluării putem enumera: 
îmbunătăţirea capacităţii managementului SDL privind analiza şi decizia; învăţarea unor 
lecţii utile pentru strategiile viitoare. 
  

 Contextul în care a avut loc evaluarea: 
 
Asociaţia Târnava Mică – Bălăuşeri – Sărăţeni implementează în teritoriul GAL acoperit de 
comunele şi oraşele membre, Submăsura 19.2 - Sprijin pentru implementarea acţiunilor în 
cadrul strategiei de dezvoltare locală. 
 
În cadrul exerciţiului financiar 2014-2020, fiecare GAL trebuie să prezinte un Raport ca 
urmare a obligativităţii impuse de Uniunea Europeană GAL-urilor de a realiza evaluarea 
implementării strategiilor de dezvoltare locală. 
 
Grupurile de Acţiune Locală joacă un rol important în cadrul Sistemului de Monitorizare şi 
Evaluare al PNDR 2014-2020. Astfel, conform Regulamentelor UE, GAL-urile au 
responsabilități în materie de monitorizare şi evaluare. 
 
 Perioada în care a avut loc evaluarea este între noiembrie 2018 - ianuarie 2019. 
 
 Evaluarea reflectă progresul implementării strategiei la data de 01.10.2018.  
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 Prezentarea echipei de evaluatori: 
 

Evaluarea Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL/Asociația Târnava Mică Bălăușeri-Sărățeni a 
fost realizată de către un expert evaluator extern.  

Evaluarea a fost realizată de către firma S.C. Rural Media Haus S.R.L. cu sediul social în sat 
Cloaşterf, comuna Saschiz, judeţul Mureş. Expertul evaluator care a efectuat toate etapele 
evaluării este administratorul firmei sus menționate. Călugăr Florentina Camelia are o 
experiență bogată în implementarea strategiilor de dezvoltare locală și în alte proiecte 
similare.   

Doamna Călugăr Florentina are o experiență complexă și relevantă pentru evaluarea 
strategiei. A participat la mai multe tipuri de cursuri şi a obţinut mai multe diplome, după 
cum urmează: formator de formatori; manager proiect; agent de turism, ghid; evaluator 
proiecte; competenţe antreprenoriale; expert achiziţii publice; manager resurse umane; 
specialist în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă; consultant cameral. Având studii cu 
tangență domeniului prezentului raport, are expertiza necesară să lucreze în domeniul 
evaluării. La cursul de evaluator proiecte, a dobândit următoarele competențe: pregătirea 
personală pentru evaluare, organizarea procesului de evaluare, evaluarea propunerii de 
proiect, validarea evaluării, acordarea de asistenţă tehnică pentru selecţia de proiecte. 

În ceea ce privește experiența sa profesională, a fost/este activă ca Manager RECL/Inspector 
Primăria Saschiz, Director executiv/manager la Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Dealurile 
Târnavelor şi administrator la Rural Media Haus SRL. Activității principale la entitățile sus 
menționate: elaborarea şi implementarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă, 
elaborare cereri şi dosare de finanţare pentru proiecte ale administraţiei publice locale şi 
sprijin oferit întreprinzătorilor privaţi, organizarea şi funcţionarea organizaţiei, prin 
angajarea resurselor financiare, tehnologice şi umane necesare pentru implementarea 
proiectelor în cadrul GAL, coordonarea organizației şi derularea activităţilor de: 
implementare proiecte, monitorizare, evaluare, asigurarea de servicii consultanţă pentru 
elaborarea şi implementarea de proiecte.  

În concluzie, studiile și experiențele profesionale menționate mai sus au determinat 
evaluarea Strategiei de Dezvoltare Locală într-un mod relevant şi profesionist. 
  



Raport de evaluare a implementării SDL 

 

3 
 

Rezumat 
 
Asociaţia Târnava Mică-Bălăuşeri-Sărăţeni s-a înfiinţat în anul 2010 şi a implementat cu 
succes Strategia de Dezvoltare Locală 2010-2014, însușindu-și astfel o experienţă necesară 
pentru elaborarea noii strategii pentru perioada 2016-2023. 

În momentul de faţă echipa GAL este formată din:  manager de proiect, referent de 
specialitate financiar-contabil, expert evaluare, expert monitorizare. Trei membrii ai echipei 
actuale au elaborat strategia de dezvoltare locală,  astfel implementarea Strategiei de către 
aceleași persoane este un factor pozitiv deoarece nu este loc de interpretare greşită în ceea 
ce priveşte priorităţile şi obiectivele stabilite prin strategie. 

Strategia de Dezvoltare Locală a fost eligibilă şi selectată, după care în data de 23. noiembrie 
2016 reprezentatul legal al asociaţiei a semnat contractul de finanţare. Pentru 
implementarea strategiei asociaţia a primit 1.584.947,31 de Euro fonduri europene 
nerambursabile. Din acest fond 1.267.957,85 Euro este disponibil între anii 2017-2020 
pentru finanţarea a 9 măsuri în vederea atingerii obiectivelor şi priorităţilor  din SDL, iar 
restul sumei rămase, 316.989,46 Euro sunt alocate pentru cheltuieli de funcţionare ale 
asociaţiei. 

Prin evaluarea Strategiei de Dezvoltare Locală se intenţionează primirea unei imagini 
detaliate despre munca echipei GAL în domeniul dezvoltării rurale, despre cum au fost 
utilizate resursele şi ce rezultate și efecte au fost obţinute prin implementarea SDL, 
respectiv are ca scop îmbunătățirea eficacităţii, eficienței acesteia.  

Evaluarea strategiei a fost externalizată în vederea asigurării obiectivităţii. Metodele de 
evaluare au fost: studiul şi analiza documentelor, analiza datelor administrative, interviul şi 
aplicarea chestionarelor auto administrate. Tematica evaluării se bazează pe recomandările 
Ghidului Operațional privind Evaluarea Implementării Strategiilor de Dezvoltare Locală astfel 
cele cinci teme ating aspectele relevante ale evaluării și sunt urmate de întrebările de 
evaluare. 

În urma evaluării conform celor 5 teme  s-au făcut următoarele constatări: 

1.1 Nu au fost efectuate modificări foarte esențiale și relevante care pot afecta în mare 
măsura SDL-ul față de cele prezentate în SDL-ul inițial, în consecință nevoile de la momentul 
elaborării SDL până în prezent au rămas la fel. Deci putem concluziona că logica de 
intervenție a SDL este foarte relevantă față de nevoile socio-economice și potențialul de 
dezvoltare a teritoriului. 

1.2 În Strategia de Dezvoltare Locală au fost incluse, inițial sau prin modificări, criterii de 
selecție care sunt în legătură cu realizarea indicatorilor. Obiectivele SDL vor fi atinse dacă 
proiectele depuse pe cele 9 măsuri sunt selectate, mai apoi implementate. Fondurile alocate 
sunt acoperite în mare parte cu proiecte, însemnând că măsurile incluse în SDL au fost bine 
gândite și nevoile au fost identificate corect.  
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2. Luând în considerare că perioada de evaluare se încheie la data de 01.10.2018, putem 
vorbii doar de proiecte în implementare, niciunul nefiind finalizat deci răspunsurile 
persoanelor chestionate respectiv intervievate se bazează pe posibilele rezultatele ce pot fi 
atinse în urma implementării proiectelor selectate la nivelul GAL. În acest context la finalul 
perioadei de evaluare nu sunt atinse obiectivele strategiei dar probabilitatea atingeri 
acestora este foarte ridicată. 

3. Prin metoda LEADER, informaţiile despre finanţările nerambursabile acordate pentru 
dezvoltarea rurală ajung mult mai uşor la cetăţenii din teritoriul GAL. Sunt apreciate 
calitatea şi claritatea informaţiilor oferite, respectiv a asistenţei acordate, iar credibilitatea 
echipei GAL oferă un plus de încrederea pentru cetăţeni.  Astfel s-a concluzionat că echipa 
de lucru este ”indispensabilă”, funcționează pe principiul ”omul sfințește locul”, iar unul din 
subiecți a comparat rolul echipei GAL cu motorul unei mașini, însă se poate concluziona în 
mod ferm şi faptul că este nevoie de suplimentarea fondurilor pentru rezolvarea eficientă a 
nevoile locale. 
Componenţa parteneriatului GAL în care sunt reprezentate toate sectoarele din zonă 
(public, civil, privat), contactul direct dintre populaţie şi echipa GAL şi posibilitatea ca 
cetăţenii de rând să se întâlnească cu factorii decizionali din zonă la evenimentele 
organizate de echipa GAL, conduc inevitabil la dezvoltarea capitalului social local şi la 
îmbunătăţirea guvernanţei locale. 

4. Sunt foarte mulţi factori externi care influenţează negativ implementarea strategiei cum 
ar fi birocraţia, migrarea forţei de muncă şi modificările dese ale legislaţiei care conduc la 
neîncrederea investitorilor şi descurajează mediul antreprenorial. În vederea dezvoltării  
teritoriului poate fi o idee bună ca în următoarea perioadă de programare GAL să poată fi 
beneficiar de multifond, astfel putând fii satisfăcute nevoi mai multe și mai exhaustive. 

5. Populaţia stabilă a teritoriului GAL Târnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni este de 23.629 de 
locuitori. SDL-ul acoperă întreaga populație a teritoriului GAL care beneficiază de 
servicii/infrastructuri îmbunătățite, deci procentajul va fi 100%. Însă, după cum reiese din 
indicatorii de monitorizare  populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri 
îmbunătățite prin proiectele contractate, va fi: 57.149 de locuitori, procentajul fiind 
241,86%. Acest aspect provine din faptul că, 1 locuitor poate beneficia de mai multe 
servicii/infrastructuri îmbunătățite și în cazul GAL Târnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni, există 
APL-uri care au depus mai multe proiecte în cadrul căreia beneficiarii indirecți sunt aceeași. 
Din perspectiva locurilor de muncă nou create prin sM 19.2, beneficiarii vor înființa 9 noi 
locuri de muncă, după finalizarea implementării proiectelor contractate. 

Concluzionând aspectele prezentate  se constată că strategia de dezvoltare este relevantă şi 
coerentă, însă obiectivele nu sunt îndeplinite din cauză că nu sunt proiecte finalizate. Luând 
în calcul indicatorii asumaţi prin proiectele contractate la nivelul GAL, se preconizează 
atingerea acestor obiective. Suplimentarea fondurilor sau posibilitatea GAL de a fi beneficiar 
multifond ar fii soluţia pentru rezolvarea nevoilor din teritoriul GAL.  
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Context 

 Informaţii despre GAL: 
  
Asociaţia Târnava Mică-Bălăuşeri-Sărăţeni s-a înfiinţat în anul 2010 şi a implementat cu 
succes Strategia de Dezvoltare Locală 2010-2014, însușindu-și astfel o experienţă necesară 
pentru elaborarea noii strategii pentru perioada 2016-2023. 
Parteneriatul ”Asociația Târnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni” este compus din 25 de parteneri, 
din care 8 din sectorul public: Oraș Sângeorgiu de Pădure, Comuna Bălăușeri, Comuna 
Fîntînele, Comuna Neaua, Comuna Vețca, Comuna Ghindari, Comuna Chibed și Comuna 
Sărățeni; 10 din sectorul civil: Asociația Culturală ”Bodor Péter”, Asociația Culturală Petőfi-
Simén, Asociația Agriculturilor Maghiari din România - Organizația Mureș - Cercul 
Agricultorilor ”Arany kalasz” Sărățeni, Asociația Microregională Târnava Mică-Bălăușeri-
Sovata, Composesoratul "Pășunea de aur” Chendu, Asociația Crescătorilor de Bovine Neaua, 
Asociația ”Lumina Verde”/”Zöld Fény” Egyesület, Asociația ”BISZE”, Asociația ”Tineret din 
Fântânele-Gyulakuta Kozseg Ifjusagi Kozossege”, Asociația Non Profit a ”Femeilor Creștine” 
din Agrișteu; 7 din sectorul privat: SC. Moni&Betty SRL, SC Tamforest SRL, Borbely Gyorgy 
Arpad Persoană Fizică Autorizată, SC. Agro Prod Com Dosa SRL, SC. Agroholding Import 
Export SRL, Suto A. Arpad Persoană Fizică Autorizată și Bodoni Sandor Levente Persoană 
Fizică Autorizată.  
Conștientizarea, mobilizarea locuitorilor cu privire la posibilitățile oferite de programul 
Leader este posibilă doar cu ajutorul parteneriatului public-privat constituit, prin 
colaborarea echipei de lucru cu toţi partenerii, în vederea identificării actorilor locali ai 
teritoriului şi a nevoilor acestora. Parteneriatul este liantul între echipa de proiect și 
membrii comunităților locale.  
Din punct de vedere geografic UAT-urile din sectorul public alcătuiesc un teritoriu coerent și 
omogen. Sunt ajutori reali prin mobilizarea locuitorilor, asigurarea spațiilor adecvate pentru 
desfășurarea evenimentelor de informare și de promovare. Autoritățile publice locale 
accesează fonduri necesare la nivel local pentru dezvoltarea infrastructurii de bază, 
culturală, socială și de recreere, având astfel un rol important în dezvoltarea a întreg 
teritoriului GAL. Prin proiectele implementate de către autoritățile publice locale beneficiază 
în mod indirect și comunitatea locală. 
Societatea civilă din parteneriatul ”Asociația Târnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni” activează în 
mai multe domenii diferite. 
În parteneriat sunt asociaţii care contribuie la îmbogățirea vieții culturale a teritoriului, prin 
organizarea evenimentelor culturale, spectacole artistice precum și programe educaționale 
de protecţia mediului. Asociațiile care au ca scop activitățile pentru tineret din teritoriul GAL 
reprezintă interesele tinerilor prin organizarea diferitelor activităţi pentru tineret și prin 
descoperirea, îndrumarea și sprijinirea tinerilor talente. Organizează manifestări culturale, 
religioase, sportive, expoziții și evenimente specifice regiunii, activități în aer liber. Au ca 
scop promovarea și susținerea intereselor comune ale tinerilor, în vederea creării 
posibilităților de participare a acestora la viața socială, artistică și culturală prin derularea de 
programe de consiliere și orientare în carieră a tinerilor, implicarea tinerilor în activități de 
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promovare a potențialului turistic. Alături de acestea este prezentă şi activitatea de 
asistenţă socială, îngrijire la domiciliu şi pregătire profesională, care a contribuit la 
dezvoltarea calității serviciilor către populație, îmbunătățirea nivelului sistemului 
educațional din teritoriu. 
Societățile au scopuri, obiective și activități relevante pentru teritoriu care contribuie la 
implicarea lor în dezvoltarea teritoriului.   
Partenerii din sectorul privat activează în domenii diferite, reprezintă interesele 
întreprinderilor mici și mijlocii. Membrii comunităților rurale vor primii informațiile necesare 
prin acești parteneri, cu privire la posibilitatea accesării și implementării proiectelor 
europene. Încurajează potențiali beneficiari din teritoriu în scopul creării unor colaborări, 
ceea ce va oferi posibilitatea de a lucra împreună și de a interacționa în favoarea 
comunităților din teritoriul LEADER al GAL Târnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni. 
Partenerii din sectorul privat au activități relevante pentru teritoriu. Prezența 
întreprinderilor este un real ajutor cu privire la îndrumarea potențialilor beneficiari în 
domeniile de activitate reprezentate.    
În momentul de faţă echipa GAL este formată din:  manager de proiect, referent de 
specialitate financiar-contabil, expert evaluare, expert monitorizare.  
Managerul de proiect ierarhic este subordonat direct Preşedintelui GAL şi Consiliului 
Director. Este coordonatorul activităţii colectivului de lucru şi are atribuţii de control. 
Sarcinile şi responsabilităţi managerului de proiect să coordoneze activitatea GAL atât sub 
aspect organizatoric cât şi al respectării procedurilor de lucru, să ţină legătura permanentă şi 
să se consulte cu preşedintele/consiliul director şi să informeze asupra stadiului 
implementării programului, eventualelor probleme de remediat, să pregătească rapoarte, să 
se implice în vederea soluţionării situaţiilor care afectează asociaţia. Ţine în continuu 
legătura cu factorii implicaţi în proiect şi autorităţile contractante. Coordonarea echipa de 
lucru şi ţinerea legăturii permanent cu parteneri, beneficiari este relevantă faţă de 
implementarea strategiei.  
Responsabilul financiar al asociaţiei ierarhic este subordonat direct managerului de proiect 
şi indirect Preşedintelui şi Consiliului Director. Asigură evidenţa contabilă a stocurilor, a 
relaţiilor cu terţii, a trezoreriei, a băncii, şi evidenţa veniturilor şi cheltuielilor. Sarcinile şi 
responsabilităţile: îndeplineşte sarcini delegate din partea conducătorului ierarhic superior; 
ţine evidenţa, inventarul şi repartizarea bunurilor, consumabilelor pe sectoare; respectă 
legile financiare; contabilizează corect veniturile şi cheltuielile proiectului, gestionează 
corect fondurile în concordanţă cu realizările.  
Expertul evaluare este subordonat direct managerului de proiect şi indirect Preşedintelui 
GAL şi Consiliului Director. Verifică şi selectează proiectele prin conlucrare cu Responsabilul 
sectorului tehnic, din punct de vedere a conformităţii şi eligibilităţii. Sarcinile şi 
responsabilităţile: organizarea procesului de verificare şi decizie asupra proiectelor depuse; 
contribuie nemijlocit la activităţile de verificare a implementării proiectelor în cadrul GAL; 
efectuează verificarea dosarelor depuse la GAL din punct de vedre al conformităţii şi 
eligibilităţii; răspunde de calitatea documentaţiilor legate de proiectele depuse, verificarea, 
pregătirea lor din punct de vedere tehnic, înaintarea lor către Comitetul de selecţie. 
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Expertul monitorizare este subordonat direct managerului de proiect şi indirect Consiliului 
Director. Centralizează lunar evoluţia activităţilor la punctele de implementare a proiectelor 
finanţate prin programul LEADER pe teritoriul GAL şi urmăreşte evoluţia contractelor 
încheiate din punct de vedere a desfăşurării lucrărilor. Analizează rezultatele evenimentelor 
şi acţiunilor întreprinse în cadrul implementării strategiei. Sarcini şi responsabilităţi: are 
atribuţii de sprijin a echipei de management în planificarea, implementarea, monitorizarea 
şi evaluarea activităţilor proiectului; urmărirea periodică a stadiului implementării şi a 
rezultatelor intermediare, în vederea, după caz, a efectuării de propuneri de corecţie şi/sau 
ajustări, adaptări ale planului operaţional de implementare a proiectului cu respectarea 
contractului de finanţare, a legislaţiei şi a regulamentelor în vigoare; realizarea rapoartelor 
de monitorizare lunare ale proiectelor precum şi a rapoartelor de evaluare. 
Trei membrii ai echipei actuale au elaborat strategia de dezvoltare locală, cu atribuțiile sus 
menționate, astfel implementarea unei Strategii de către aceleași persoane este un factor 
pozitiv. 
În anul 2015, parteneriatul a hotărât continuarea programul LEADER în teritoriu şi în anul 
2016, împreună cu echipa de lucru GAL, care are o experienţă bogată în acest domeniu, s-a 
elaborat Strategia Dezvoltare Locală nouă, care se bazează pe nevoile de dezvoltare reale şi 
pe cooperare socială. La elaborarea strategiei a fost implicată comunitatea teritoriului, în 
formularea viziunii strategice şi s-au stabilit măsurile prin care se poate realiza strategia şi 
contribuii la dezvoltarea teritoriul Târnava Mică-Bălăuşeri-Sărăţeni. Prin consultări între toţi 
partenerii relevanți (publici, privaţi, ONG) din teritoriul respectiv şi pe baza analizei 
diagnostic (prezentarea teritoriului) și analizei SWOT, au fost stabilite măsurile relevante 
care asigură îndeplinirea nevoilor identificate pentru teritoriul vizat, care vor contribui la 
îndeplinirea obiectivelor, priorităților Uniunii Europene în materie de dezvoltare rurală și 
implicit la domeniile de intervenție ale acestora. În această etapă au fost implicaţi toţi actorii 
cheie din teritoriu. Includerea măsurilor în strategie s-a bazat pe o abordare integrată a 
nevoilor de dezvoltare locală, sprijinul a fost direcționat atât spre sectorul privat, cât și pe 
cel public și civil, prin acest lucru încercându-se asigurarea dezvoltării mai multor domenii 
identificate ca prioritare la nivel local. Pe baza analizei diagnostic și a analizei SWOT s-au 
identificat următoarele obiective de dezvoltare rurală:  

• Obiectiv 1: Favorizarea competitivităţii agriculturii și Obiectiv 3: Diversificarea 
activităţilor economice, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea infrastructurii şi 
serviciilor pentru îmbunătățirea calităţii vieţii în zonele rurale.  

Toate măsurile din SDL contribuie la obiectivele transversale mediu și climă, inovare. Prin 
contribuția la aceste obiective transversale se încearcă implementarea unor proiecte care să 
aibă un efect pozitiv asupra mediului înconjurător, vor fi prioritizate acele proiecte care 
prevăd investiții „prietenoase cu mediul”, precum și investiții inovative, ne mai întâlnite pe 
teritoriul GAL.  

Măsurile din SDL contribuie la prioritățile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013:  
P1. Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și zonele 
rurale;  
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P2. Creşterea viabilității exploatațiilor şi a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în 
toate regiunile şi promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a 
pădurilor;  
P6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în zonele 
rurale; 

Pe lângă aceste priorități au fost identificate următoarele priorități locale:  
1. Reducerea sărăciei și creșterea nivelului de trai în zonele rurale  
2. Încurajarea activităților și investițiilor de protecție a mediului  
3. Atragerea tinerilor în mediul rural prin crearea unui ambient favorabil înființării diferitelor 
activități economice agricole, neagricole și turism  
4. Dezvoltarea infrastructurii locale pentru populație  
5. Creșterea valorii adăugate și a viabilității sectoarelor agricol si neagricol prin inovativitate  
6. Conservarea valorilor arhitecturale, culturale și meșteșugărești  
7. Încurajarea dezvoltării cunoștințelor în sectorul agricol și non-agricol  

Domeniile de intervenție care sunt incluse în SDL și cărora le sunt atribuite măsurile 
strategiei sunt următoarele:  
1C – Încurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a formării profesionale în sectoarele 
agricol și forestier  
2A – Îmbunătăţirea performanţei economice a tuturor exploataţiilor agricole şi facilitarea 
restructurării şi modernizării exploataţiilor, în special în vederea sporirii participării pe piaţă, 
precum şi a diversificării activităţilor agricole  
2B – Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în 
special, a reînnoirii generațiilor.  
6A – Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a dezvoltării de întreprinderi mici, precum şi 
crearea de locuri de muncă  
6B – Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale  
6C – Sporirea accesibilității , a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor 
(TIC) în zonele rurale.  

Având în vedere cele descrise mai sus, toate măsurile din SDL contribuie la atingerea 
obiectivelor, priorităților și domeniilor de intervenție.  
Măsurile din SDL sunt următoarele: 

1. Măsura 11/1C - Acţiuni de informare şi transfer de cunoştinţe  
2. Măsura 21/2B - Sprijin pentru investiţii agricole  
3. Măsura 22/2A - Dezvoltarea agriculturii  
4. Măsura 61/6B - Îmbunătăţirea calităţii vieţii rurale  
5. Măsura 62/6B - Ocrotirea moştenirii rurale 
6. Măsura 63/6C - Infrastructura de bandă largă în spaţiul rural  
7. Măsura 64/6B - Dezvoltarea infrastructurii sociale  
8. Măsura 65/6A - Sprijin pentru investiţii neagricol  
9. Măsura 66/6A - Dezvoltarea întreprinderilor neagricol 
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GAL, și echipa de lucru GAL face eforturi deosebite de a informa și  mobiliza, comunitățile 
din teritoriu să-și pună în valoare resursele umane, naturale, economice, tradiționale, 
cunoștințele comune locale în folosul dezvoltării microregiunii, folosind resursele financiare 
puse la dispoziție prin programul LEADER. 

Strategia de Dezvoltare Locală a fost eligibilă şi selectată, după care în data de 23. noiembrie 
2016 reprezentatul legal al asociaţiei a semnat contractul de finanţare. Pentru 
implementarea strategiei asociaţia a primit 1.584.947,31 de Euro fonduri europene 
nerambursabile. Din acest fond este disponibil 1.267.957,85 Euro pentru proiecte între anii 
2017-2020 iar sumele rămase 316.989,46 Euro sunt alocate pentru cheltuieli de funcţionare 
ale asociaţiei.  

Planul de finanțare are 2 componente:  componenta A – valoarea aferentă teritoriului și 
populației vizate de  SDL și  componenta B – valoarea aferentă nivelului de calitate obținut 
în urma procesului de evaluare și selecție. 

Suprafața totală a teritoriului GAL Târnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni este de 443,08 km2 
(conform Recensământului Populației și a Locuințelor 2011). Potrivit datelor Institutului 
Naţional de Statistică, populaţia stabilă a teritoriul GAL Târnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni este 
de 23.629 de locuitori iar densitatea populației este de 53,30 loc./km2 (conform 
Recensământului Populației și a Locuințelor 2011). 

Valoarea componentei A se calculează în următorul fel: Componenta A = nr. locuitori x 19,84 
euro/locuitor + suprafața x 985,37 euro/km2. Pentru parteneriatul Asociația Târnava Mică-
Bălăușeri-Sărățeni această valoare este de: 23629 x 19,84 + 443 x 985,37= 905.397 Euro. 

Valoarea componentei B este de 679.550,31 Euro în urma nivelului de calitate obținut în 
urma procesului de evaluare și selecție. 
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Obiectivele și scopul evaluării 
 

Prin evaluarea Strategiei de Dezvoltare Locală se intenţionează primirea unei imagini 
detaliate despre munca echipei GAL, efectuată pe teritoriul GAL Asociaţia Târnava Mică-
Bălăuşeri-Sărăţeni în domeniul dezvoltării rurale, cu următoarele scopuri și obiective: 
 
Scop: Îmbunătățirea eficacităţii, eficienței, relevanței, impactului şi sustenabilităţii Strategiei 
de Dezvoltare Locală (SDL) al Asociației GAL Asociaţia Târnava Mică-Bălăuşeri-Sărăţeni.  
 
Obiectiv 1: Raportarea și demonstrarea către Autoritatea de Management, principalii actori 
locali, partenerii din cadrul GAL, Consiliul director, Echipa GAL a modului în care s-a acţionat, 
cum au fost utilizate resursele şi ce rezultate și efecte au fost obţinute prin implementarea 
SDL, prin colectarea de informații și dovezi solide. 
 
Obiectiv 2: Înţelegerea funcționării factorilor şi mecanismelor care influențează rezultatele 
SDL. 

 

Metode de evaluare 

Studiul/analiza documentelor; Analiza datelor administrative 
 
Este un proces de colectare și analiză a informațiilor relevante pentru evaluare, din surse 
scrise - ex. documentele de selecţie, date de monitorizare ale proiectelor finanțate, 
documente rezultate ca urmare a implementării proiectelor, analiza strategiei de dezvoltare 
locală şi a actelor prin care se solicită respectiv aprobă modificarea acesteia. 
 
Beneficii Informațiile colectate prin studiul documentelor oferă o bază importantă de 
înțelegere a contextului de implementare a intervențiilor, a progresului implementării 
strategiei, a factorilor care influențează pozitiv sau negativ implementarea și rezultatele 
obținute, a dinamicii mediului socio-economic cu relevanță pentru obiectivele strategiei. 
Avantaje ale metodei : cost semnificativ mai redus comparativ cu cel al altor metode de 
investigare; acoperirea unei arii geografice sau temporale mai mari; posibilitatea realizării 
unor studii la nivel regional sau zonal cu un buget mic.  
 
Limitări, constrângeri Unele dintre documente pot prezenta o imagine subiectivă, cu 
accentuarea succeselor și minimizarea problemelor. Volumul de documente relevante poate 
fi ridicat, ceea ce, în condiții de resurse limitate, impune o selecție a informațiilor colectate. 
Informațiile sunt colectate ca atare, fără posibilitatea de a adresa în mod imediat întrebări 
de clarificare. În schimb, astfel de întrebări pot fi notate și clarificate prin utilizarea altor 
metode și tehnici de evaluare (de exemplu, în cadrul interviurilor). 
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Alte limitări ale acestei metode se datorează unor posibile situații precum:  
• documentele au fost întocmite cu alte scopuri decât cele ale evaluării; de aceea, se poate 
întâmpla ca evaluatorii să aibă la dispoziţie doar o parte din informaţia de care au nevoie, şi, 
într-un format care s-ar putea să nu fie cel dorit;  
• informaţia despre modul în care au fost întocmite documentele este în general redusă;  
• calitatea documentelor este influențată de experiența persoanelor care le-au elaborat – 
putând reflecta în mod incorect, incomplet sau subiectiv fenomenul prezentat;  
• documentele studiate pot conține date distorsionate, astfel încât să reflecte un anumit 
punct de vedere sau să reiasă anumite idei, ceea ce distorsionează realitatea. 

Riscuri Risc de supra-informație și, în consecință, riscul de a intra în detalii cu o relevanță 
scăzută pentru evaluare și de a investi un timp nejustificat de mare în această activitate. 

Utilizare recomandată Studiul documentelor este una dintre primele activități realizate în 
cadrul procesului de  evaluare. Stabilirea informațiilor cheie pe care evaluatorul dorește să 
le colecteze poate ajuta în focalizarea activității și evitarea pierderii în detalii. Demersul va fi 
concentrat către studierea acelor documente cu o relevanță sporită pentru evaluare. 

Compromisuri acceptabile Studierea documentelor de către un număr redus de persoane 
implicate în evaluare (1-2 persoane), cu sintetizarea principalelor aspecte constatate pentru 
beneficiul celorlalte persoane implicate în evaluare. 
Limitarea numărului de documente studiate la cele esențiale pentru a răspunde întrebărilor 
de evaluare. 

Această metodă de evaluare a fost aleasă pentru analiza tuturor celor 5 teme și întrebări de 
evaluare prezentate în Planul de evaluare. 

Interviul 
 
Pentru a putea evalua mai în amănunt Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Târnava Mică-
Bălăușeri-Sărățeni, printre alte metode și tehnici, a fost ales și interviul. 

Metoda poate fi descrisă prin următoarele aspecte teoretice:  

Ce reprezintă Interviul este o tehnică folosită pentru a colecta date calitative - opinii ale 
persoanelor care sunt sau pot fi interesate de intervenție, de contextul intervenției, de 
punerea sa în aplicare și de efectele sale. Tehnica interviului este utilizată pe scară largă în 
evaluarea intervențiilor socio-economice și, în special, în evaluarea strategiilor, programelor, 
proiectelor. Interviurile cu persoane implicate în managementul implementării strategiei sau 
cele cu beneficiarii sunt frecvent utilizate în evaluare.  

Pentru a realiza un interviu în bune condiții, trebuie parcurși, în principiu, următorii pași: 

Pasul 1. Selectarea participanților la interviu 

Pasul 2. Planificarea interviului și elaborarea unui ghid de interviu 
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Pasul 3. Selecția și instruirea moderatorilor de interviu 

Pasul 4. Derularea interviului 

Pasul 5. Analiza și interpretarea datelor și informațiilor obținute.  

Beneficii Extrem de util pentru a colecta informații complexe, spre exemplu privind legături 
de tip cauză-efect, fenomene și procese asociate procesului de implementare, aspecte 
calitative ale procesului de implementare și ale rezultatelor obținute, factori care 
influențează implementarea și rezultatele, aspecte privind motivațiile persoanelor din 
grupurile țintă sau lipsa motivației, opinii, idei privind posibile măsuri de corecție sau privind 
lecțiile învățate etc. Avantajul acestei tehnici de evaluare este acela că furnizează informații 
aprofundate asupra valorilor, atitudinilor și comportamentelor persoanelor intervievate; 
face posibilă conectarea unui grup de elemente, generând astfel un studiu destul de 
complet asupra unui anumit subiect. 

Limitări, constrângeri Reprezentând doar opiniile unei persoane sau ale unui număr mic de 
persoane, interviul, ca tehnică de investigare a opiniilor, nu poate oferi o imagine asupra 
anvergurii problematicilor investigate, decât dacă este utilizat pe o populație de 
reprezentanți ai unor entități diferite (pentru a putea surprinde diversitatea perspectivelor 
și a punctelor de vedere) sau prin corelarea datelor obținute din interviuri cu cele obținute 
prin alte metode de evaluare. În cazul în care este utilizat pentru un număr mare de 
persoane, interviul necesită o investiție de timp semnificativă. Pentru a fi eficace, această 
tehnică necesită nu doar destul de mult timp, dar și contribuția unor intervievatori cu 
experiență; sunt necesare abilități specifice din partea evaluatorilor, pentru planificarea, 
conducerea, analiza și interpretarea datelor rezultate din interviuri.  

Beneficiul acestei tehnici depinde atât de cunoștințele și experiențele celor intervievați, cât 
și de interesul și cooperarea acestora în răspunsul furnizat la întrebări, la tematicile puse în 
discuție. 

Riscuri Discuția poate devia ușor către teme mai puțin relevante pentru evaluare. Cantitatea 
mare de informații primite poate crea dificultăți evaluatorului în filtrarea și selectarea 
aspectelor relevante. Riscul de a prelua anumite opinii ca atare, fără o structurare și filtrare 
din partea evaluatorului. Riscul din partea evaluatorului de a generaliza nepermis 
informațiile sau opiniile exprimate, ca reprezentând opinii ale majorității, în condițiile 
existenței unei dispersii destul de mari a opiniilor înregistrate. 

Utilizare recomandată Pentru a analiza în profunzime anumite situații, aspecte și fenomene 
(interviul în profunzime). 
Pentru a obține informații relevante pentru tematicile vizate în cadrul evaluării, de la 
grupurile țintă vizate (interviul semi-structurat sau interviul structurat).  
Pentru a obține informații de la actori cheie, de la care este imperios necesară obținerea de 
informații și opinii în mod direct, prin discuții. De asemenea, factorii interesați pot furniza 
adesea informații despre alți factori interesați, pe care îi consideră necesar a fi consultați, 
dar și despre cele mai bune metode pentru a-i contacta și pentru a-i (co)interesa.  
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În multe cazuri interviurile sunt utilizate pentru a obține idei preliminare de la părțile 
interesate. 
Pentru a crea o bază informațională de înțelegere primară a situației, care apoi se poate 
dezvolta colectând informații prin intermediul altor metode de evaluare. 

Compromisuri acceptabile În situații în care apar constrângeri de timp severe (constrângeri 
de timp există întotdeauna, ne referim la situații de lipsă acută de timp sau alte resurse), se 
poate limita numărul de interviuri, prin aplicarea acestei tehnici doar actorilor cheie.  
Limitarea duratei interviului prin axarea pe tematici relevante sau întrebări esențiale (o 
discuție chiar și de numai 20-30 minute poate aduce informații extrem de valoroase). 
În cazul unor constrângeri severe de resurse (umane, de timp, financiare etc.) se poate 
utiliza interviul colectiv (includerea mai multor persoane în aceeași discuție: 2-4 persoane). 
 
Această metodă de evaluare a fost aleasă pentru analiza următoarele teme și întrebări de 
evaluare: 

I. Logica intervenţiei  Strategiei de Dezvoltare Locală 

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?  

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

II. Contribuţia operațiunilor realizate la atingerea obiectivelor prevăzute de strategie 

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

III. Valoarea adăugată datorată metodei LEADER 

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

IV. Factorii de succes şi de insucces 
 
5. Care sunt factorii interni și externi care au influențat sau influențează (pozitiv sau 

negativ) implementarea strategiei și rezultatele obținute? Ce măsuri au fost adoptate 
până la data evaluării și cu ce efecte? Ce măsuri sunt încă necesare? 
 

Pentru parcurgerea acestei etape în evaluarea SDL, au fost selectați 8 beneficiari ai Măsurii 
LEADER din actuala perioadă de programare. Au răspuns la interviu 7 beneficiari. S-a 
încercat intervievarea a câte unui beneficiar selectat spre finanțare al fiecărei Măsuri din 
SDL, pentru a primii răspunsuri de ansamblu aferente fiecărui sector de dezvoltare, pentru a 
putea răspunde la temele de evaluare într-un cadru cât mai larg. Astfel au fost intervievați 
următorii: 
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 1 beneficiar al Măsurii 21/2B – Sprijin pentru investiţii agricole 

 1 beneficiar al Măsurii 22/2A – Dezvoltarea agriculturii 

 1 beneficiar al Măsurii 61/6B – Îmbunătăţirea calităţii vieţii rurale 

 1 beneficiar al Măsurii 62/6B – Ocrotirea moştenirii rurale 

 1 beneficiar al Măsurii 63/6C – Infrastructura de bandă largă în spaţiul rural 

 1 beneficiar al Măsurii 65/6A – Sprijin pentru investiţii neagricole 

 1 beneficiar al Măsurii 66/6A – Dezvoltarea întreprinderilor neagricole 

Pentru celelalte 2 Măsuri ale SDL, nu au fost selectați beneficiari la momentul interviurilor. 

Interviurile au fost realizate la sediile beneficiarilor. Interviurile au fost transcrise și în format 
letric, acestea fiind înmânate GAL-ului. 

Interviul a fost structurat pe 4 întrebări majore, cu inserarea de subpuncte, pentru a putea 
ajuta respondentul în a oferii răspunsuri relevante temei de evaluare. 

Întrebările au fost structurate în așa fel încât să aibă corespondență cu întrebările specific 
temelor de evaluare. Au fost puse următoarele întrebări: 

1. Descrieți în câteva rânduri părerea Dumneavoastră despre relevanța Strategiei de 
Dezvoltare Locală (SDL)  a GAL Târnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni, având în vedere 
următoarele aspecte: 
 
- au fost identificate toate nevoile teritoriului acoperit de GAL, la momentul 
elaborării SDL? 
- după 3 ani de la momentul elaborării, credeți că nevoile din teritoriu au rămas 
aceleași? Dacă nu, ce nevoi noi au apărut? 
- considerați că un SDL conține date importante despre teritoriu, sau este un 
document născut la birou? 
- considerați că un SDL trebuie să conțină măsuri destinate tuturor celor trei 
sectoare: public, privat, ONG? În ce procent? 
 

2. Prezentați în câteva fraze relația dintre măsurile din SDL și obiectivele (prezentate 
mai jos) prevăzute în Strategie, din perspectiva următoarelor considerente: 
 
- favorizarea proiectelor care creează locuri de muncă; 
- favorizarea proiectelor care contribuie la obiectivul Mediu și climă; 
- distribuirea sumelor din SDL pe 9 măsuri; 
- includerea unei măsuri care să finanțeze infrastructura socială; 
- includerea unei măsuri care să finanțeze infrastructura de broadband; 
- suficiența sumei de cca. 1.200.000 euro disponibilă pentru finanțare; 
- probabilitatea ca prin măsuri să fie atinse obiectivele SDL. 
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Obiectiv 1: Favorizarea competitivităţii agriculturii  
Obiectiv 3: Diversificarea activităţilor economice, crearea de locuri de muncă, 
îmbunătățirea infrastructurii şi serviciilor pentru îmbunătățirea calităţii vieţii în 
zonele rurale 
 

3. Elaborați o părere personală legată de metoda LEADER, parcurgând următoarele 
puncte: 
 

- schimbarea mentalității locuitorilor teritoriului GAL; 
- colaborarea dintre diferitele sectoare; 
- schimbări la nivelul gândirii administrațiilor locale vizând posibilitatea atragerii de 
fonduri prin LEADER pentru dezvoltarea comunității; 
- rolul echipei GAL în teritoriul LEADER; 
 

4. Care credeți că pot fi factorii de succes și de insucces care influențează 
implementarea SDL? Prezentați succint 3-4 factori pozitivi și negativi! 

Prezentat într-un format tabelar, corespondența întrebărilor cu temele de evaluare ar arăta 
așa: 

Întrebare interviu Temă de evaluare 
1.Descrieți în câteva rânduri părerea Dumneavoastră despre 
relevanța Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL)  a GAL Târnava Mică-
Bălăușeri-Sărățeni, având în vedere următoarele aspecte:  
- au fost identificate toate nevoile teritoriului acoperit de GAL, la 
momentul elaborării SDL? 
- după 3 ani de la momentul elaborării, credeți că nevoile din teritoriu 
au rămas aceleași? Dacă nu, ce nevoi noi au apărut? 
- considerați că un SDL conține date importante despre teritoriu, sau 
este un document născut la birou? 
- considerați că un SDL trebuie să conțină măsuri destinate tuturor 
celor trei sectoare: public, privat, ONG? În ce procent? 

I. Logica 
intervenţiei  
Strategiei de 
Dezvoltare Locală 
 

2. Prezentați în câteva fraze relația dintre măsurile din SDL și 
obiectivele (prezentate mai jos) prevăzute în Strategie, din 
perspectiva următoarelor considerente: 
- favorizarea proiectelor care creează locuri de muncă; 
- favorizarea proiectelor care contribuie la obiectivul Mediu și climă; 
- distribuirea sumelor din SDL pe 9 măsuri; 
- includerea unei măsuri care să finanțeze infrastructura socială; 
- includerea unei măsuri care să finanțeze infrastructura de 
broadband; 
- suficiența sumei de cca. 1.200.000 euro disponibilă pentru finanțare; 
- probabilitatea ca prin măsuri să fie atinse obiectivele SDL. 

II. Contribuţia 
operațiunilor 
realizate la 
atingerea 
obiectivelor 
prevăzute de 
strategie 
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3. Elaborați o părere personală legată de metoda LEADER, 
parcurgând următoarele puncte: 
- schimbarea mentalității locuitorilor teritoriului GAL; 
- colaborarea dintre diferitele sectoare; 
- schimbări la nivelul gândirii administrațiilor locale vizând 
posibilitatea atragerii de fonduri prin LEADER pentru dezvoltarea 
comunității; 
- rolul echipei GAL în teritoriul LEADER; 

III. Valoarea 
adăugată datorată 
metodei LEADER 
 

4.Care credeți că pot fi factorii de succes și de insucces care 
influențează implementarea SDL? Prezentați succint 3-4 factori 
pozitivi și negativi! 

IV. Factorii de 
succes şi de 
insucces 
 

Aplicarea chestionarelor 
 
Petru a afla opinia cetăţenilor de pe teritoriul GAL s-a optat pentru  aplicarea chestionarelor 
în vederea strângerii de date cantitative. Cercetarea cantitativă -  este una de profunzime, 
concluzivă şi presupune colectarea și analiza unor date  cantitative, datele astfel colectate 
putând fi analizate din punct de vedere statistic, ajută la obţinerea de date precise, 
riguroase, reprezentative din punct de vedere statistic şi presupune utilizarea 
unor eşantioane,  reprezentative la nivelul populației studiate.  

Grupul ţintă este populaţia din teritoriul GAL, iar eşantionul a fost selectat din cadrul 
beneficiarilor direcți și indirecți ai proiectelor depuse la GAL, parteneri GAL, reprezentanți ai 
sectorului public şi privat şi populația din teritoriul GAL care a avut tangenţă cu Programul 
Naţional de Dezvoltarea Rurală. 

 Chestionarul a fost conceput în aşa fel, încât să poată fi auto-administrat, întrebările să fie 
simple şi concrete iar numărul de întrebări să fie cât mai redus, dar informaţiile primite să 
fie relevante pentru evaluarea SDL. Chestionarele au fost înmânate personal sau transmise 
prin e-mail persoanelor intervievate, fiind colectate ulterior. În selectarea eşantionului am 
apelat la ajutorul echipei de lucru GAL. 

Beneficii : posibilitatea de a acoperi un grup țintă numeros într-o perioadă de timp relativ 
scurtă respectiv posibilitatea de a cuantifica răspunsurile primite (ex. x% dintre respondenți 
aleg o anumită variantă de răspuns); 

Chestionarele sunt împărţite personal de către evaluator şi sunt colectate ulterior, în acelaşi 
mod. În general, putem apela la o astfel de tehnică când nu cunoaștem adresele, numerele 
de telefon, adresele de poștă electronică etc. ale membrilor unui grup, dar ştim unde anume 
îi putem găsi (o instituție, organizație etc.). Spre deosebire de sondajul față în față, pot fi 
eliminate dificultățile legate de disponibilitatea de timp a subiecților, oferindu-le libertatea 
de a complete chestionarul când anume doresc, într-un anumit interval de timp (de 
exemplu, în timpul unei zile de lucru există şanse destul de mari ca subiecții vizați să-și facă 
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timp pentru a completa un chestionar), totodată costurile sunt mai reduse decât în cazul 
unui sondaj prin poştă şi timpul de răspuns poate fi mai mic. 

Limitări şi constrângeri: Realizarea unui sondaj presupune un nivel ridicat de specializare 
(cunoștințe, competențe) al experților: realizarea eșantionului conform unei metodologii 
care să asigure reprezentativitatea datelor pentru întreaga populație vizată; realizarea 
instrumentului de cercetare/evaluare, și anume chestionarul: tehnici de construire a 
întrebărilor, a variantelor de răspuns, a scalelor adecvate pentru fiecare întrebare etc.; 
elaborarea unei baze de date pentru introducerea răspunsurilor obținute la chestionarul 
aplicat; prelucrarea datelor; analiza și interpretarea datelor. 
Sondajul nu oferă posibilitatea analizei calitative aprofundate, ci oferă doar informații pe 
baza unor opțiuni de răspuns predefinite. 
Timpul necesar elaborării și aplicării chestionarului, respectiv prelucrării datelor obținute 
poate fi relativ lung. 

Calitatea răspunsurilor poate constitui o problemă (datele obţinute pot fi influenţate de 
temerea respondenților că răspunsurile lor nu vor fi anonime). Pentru a evita acest lucru, 
procesul de colectare al chestionarelor completate trebuie să fie cât mai neutru, pentru a 
garanta anonimitatea răspunsurilor. 

Această metodă de evaluare a fost aleasă pentru analiza următoarele teme și întrebări de 
evaluare: 

II. Contribuţia operațiunilor realizate la atingerea obiectivelor prevăzute de strategie 

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

III. Valoarea adăugată datorată metodei LEADER 
Ce beneficii au fost obținute datorită metodei LEADER ? (dezvoltarea capitalului social 
local, rezultatele obținute prin implementarea strategiei, îmbunătățirea guvernanței 
locale) 
 
IV. Factorii de succes şi de insucces 
Care sunt factorii interni și externi care au influențat sau influențează (pozitiv sau negativ) 
implementarea strategiei și rezultatele obținute? Ce măsuri au fost adoptate până la data 
evaluării și cu ce efecte? Ce măsuri sunt încă necesare? 

Chestionarul este împărţit în două părţi distincte. 

Prima parte conţine întrebările cu privire la persoana intervievată.  

Aici este permisă anonimitatea deoarece câmpul " Nume şi prenume/Denumire" se 
completează opțional sau se poate trece denumirea entităţii din care face parte sau pe care 
o reprezintă.  Majoritatea persanelor au optat pentru păstrarea anonimităţii prin 
necompletarea acestui câmp sau a trecut denumirea entităţii. Doar 36 de persoane şi-au 
asumat identitatea. 
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Pentru o evaluare cât mai eficientă se solicită bifarea comunei sau oraşului de unde provine 
persoana intervievată în vederea identificării unor probleme sau soluţii care pot fi regăsite 
doar pe teritoriul unui UAT. Prin prelucrarea acestor date totodată se  pot trage concluzii 
prin care se vor satisface unele nevoi, diferenţiate pe regiuni în cea ce priveşte animarea 
teritoriului.  

Se solicită de asemenea în această parte o informaţie din care se pot trage concluzii cu 
privire la cunoaşterea de către persoana intervievată a procedurii şi a sistemului finanţărilor 
nerambursabile. În vederea păstrării anonimatului se răspunde doar cu da sau nu la 
întrebarea "Beneficiar fonduri nerambursabile", fără a se solicita detalii despre finanţator 
sau finanţarea primită. 

A doua parte a chestionarului conţine întrebările efective prin care persoana intervievată îşi 
expune punctul de vedere.  

Chestionarul este compus din 9 întrebări şi a fost conceput în aşa fel încât persoana 
intervievată să nu fie nevoită să răspundă la întrebări prin formularea unor propoziții, păreri 
sau observaţii. Pentru a răspunde la întrebări a fost necesară doar bifarea sau punctarea, 
conform punctului de vedere al persoanei intervievate. Fiecare chestionar a fost completat 
individual prin bifarea răspunsului/răspunsurilor care a/au reflectat opinia personală a 
respondentului. În unele cazuri am constatat că simplitatea întrebărilor a condus la 
interpretarea incorectă a modului de răspuns.  

Astfel, au fost colectate 95 chestionare completate de către respondenţi. toţi din teritoriul 
LEADER Târnava Mică-Bălăuşeri-Sărăţeni 

Pentru evaluarea cât mai corectă a datelor centralizate din chestionarele colectate a fost 
nevoie şi de studiul documentelor de la sediul GAL cu privire la planul de finanţare al SDL şi 
actele prin care proiectele evaluate au fost selectate precum şi studierea Strategiei de 
dezvoltare locală. 
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Din teritoriul GAL fac parte 7 comune şi un oraş. S-au diseminat  câte 20 de chestionare în 
fiecare comună respectiv 30 în oraşul Sângeorgiu de Pădure, iar gradul de colectare este 
prezentat în grafica de mai jos.   

Din păcate din comuna Veţca s-au putut colecta doar 4 chestionare, din care rezultă că 
interesul faţă de programul LEADER este scăzut. Acest fapt se reflectă şi la numărul de 
proiecte depuse din acest UAT care se limitează la un singur proiect depus de către 
administraţia publică locală. Se impune pe viitor o mai bună comunicare cu lideri locali şi o 
schimbare de strategie cu privire la metodele de animare din această comună. 

Din restul comunelor au putut fi colectate chestionare suficiente pentru a putea trage 
concluziile reprezentative pentru acel teritoriu. Cele mai multe chestionare au fost colectate 
din oraşul Sângeorgiu de Pădure şi pentru faptul că este cea mai populată localitate din 
Teritoriul GAL. 

Din totalul persoanelor intervievate 26% sunt beneficiari de fonduri nerambursabile prin 
diferite programe de finanţare. Aceste persoane au cunoştinţe şi experienţă în 
implementarea proiectelor şi în gândirea strategică. Din date nu reiese faptul că sunt 
beneficiari direcţi sau indirecţi şi nici faptul că au aplicat în domeniul dezvoltării rurale. 
Solicitarea acestor date ar fi majorat numărul de întrebări din chestionar şi ar fi fost în 
detrimentul păstrării anonimităţii iar datele colectate nu erau de mare folos. 

 

 

  

DA 
26% 

NU 
74% 

Beneficiari fonduri nerambursabile? 



Raport de evaluare a implementării SDL 

 

20 
 

Constatările şi concluziile evaluării 

Tema I: Logica de intervenție a Strategiei de Dezvoltare Locală 
 

Logica de intervenţie se bazează pe dovezi rezultate din analiza SWOT și este un plan al 
indicatorilor, împărțite pe arii de intervenție, care conțin obiectivele, prioritățile, rezultate 
planificate pentru fiecare măsură de dezvoltare rurală. 

La această temă de evaluare au fost folosite următoarele metode de evaluare: analiza de 
birou, analiza datelor administrative, studiul documentelor, interviu. 
Această metodă sau tehnică de evaluare este un proces de colectare și analiză a 
informațiilor relevante pentru evaluare, din surse scrise ‐ de ex.: Modificările Strategiei de 
Dezvoltare Locală, date de monitorizare, situații centralizate privind monitorizarea 
implementării Strategiei de Dezvoltare Locală. Informațiile colectate prin studiul 
documentelor oferă o bază importantă de înțelegere a contextului de implementare a 
intervențiilor, a progresului implementării strategiei, a factorilor care influențează pozitiv 
sau negativ implementarea și rezultatele obținute, a dinamicii mediului socio‐economic cu 
relevanță pentru obiectivele strategiei. 

În cadrul temei de evaluare Logica de intervenție a Strategiei de Dezvoltare Locală au fost 
stabilite două întrebări de evaluare: 
- 1. În ce măsură logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală este încă relevantă 
față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului? 
- 2. Cât de coerentă este logica intervenției care stă la baza strategiei de dezvoltare locală? 

În următoarea fază vor fi analizate toate întrebările de evaluare pe baza criteriilor de 
evaluare stabilite care determină aspectele evaluării. 

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?  

Analiza de birou, analiza datelor administrative, studiul documentelor 
Pentru a răspunde la această întrebare de evaluare au fost luate în vedere următoarele 
Criterii de evaluare: 

• Nevoile de la momentul elaborării SDL până în prezent au rămas la fel, s-au modificat 
• Măsurile din cadrul SDL au fost revizuite, în caz de necesitate, pentru a ține cont de 

dinamica acestor nevoi 
 

La această întrebare de evaluare au stat la bază analizarea documentelor de Modificare a 
Strategiei de Dezvoltare Locală solicitate de către GAL și aprobate de AM-PNDR până în data 
de 01.10.2018, pentru că  aceste documente  reflectă  cel mai bine dacă nevoile de la 
momentul elaborării SDL au rămas la fel sau nu și nu în ultimul rând din aceste documente 
reies dacă măsurile din cadrul SDL au fost revizuite sau nu.   
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Modificările Strategiilor de Dezvoltare Locală pot fi realizate sub rezerva respectării 
condițiilor de eligibilitate,  menținerii criteriilor de selecție care au fost punctate la evaluarea 
strategiei și îndeplinirii obiectivelor specifice ale SDL. O singură solicitare de modificare a 
SDL poate include mai multe propuneri de modificări. Modificările trebuie să includă 
justificări distincte și coerente, realizate în conformitate cu analiza SWOT, analiza diagnostic 
și nevoile identificate din teritoriu. Există 3 tipuri de modificări:  

a. Modificări simple, în care se încadrează următoarele:  
- corecții tehnice; erori de redactare care nu afectează implementarea SDL și măsurile 
- realocări financiare între măsuri care contribuie la aceeași prioritate 
- Realocări financiare între măsuri din priorități diferite până la o limită de 5% din suma 

totală alocată pentru finanțarea măsurilor din SDL 
- Modificarea prevederilor capitolelor IX - Descrierea mecanismelor de gestionare, 

monitorizare, evaluare și control a strategiei, XI - Procedura de evaluare și selecție a 
proiectelor, XII - Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese. 
b. Modificări complexe, care cuprind următoarele: 

- Introducerea sau eliminarea unor măsuri sau tipuri de operațiuni din SDL 
- Modificări ale Cap. V – Descrierea măsurilor din SDL (fișele tehnice ale măsurilor din SDL) 
- Realocări financiare între priorități cu valori care depășesc 5% din suma totală alocată 

pentru finanțarea măsurilor din SDL 
- Realocări financiare între alocările măsurilor din SDL (19.2) și cheltuielile de funcționare 

(19.4) 
c. Modificări legislative și administrative:  

- Modificări impuse de schimbări ale legislației naționale și europene 
- Schimbări privind componența parteneriatului 
- Modificarea Planului de Acțiune; Actualizarea planului de finanțare, în conformitate cu 

sumele obținute în urma bonusării 
 

Până în data 01.10.2018, GAL/Asociația Târnava Mică Bălăușeri-Sărățeni a solicitat 4 
Modificări de Strategie de Dezvoltare Locală. După analizarea acestor documente, datele au 
fost centralizate și se prezintă astfel: 

În cadrul Modificării SDL nr.1 au fost cerute și aprobate modificări complexe și 
legislative cu privire la Măsura de infrastructura broadband. Aceste modificări au fost făcute 
la solicitarea AM-PNDR, transmisă printr-o adresă referitor la Cerințele minime obligatorii 
pentru investiții în infrastructura de broadband. În urma aprobării acestei solicitări, în SDL au 
fost modificate următoarele:  
În fișa tehnică a măsurii M63/6C-Infrastructura de bandă largă în spațiul rural, la capitolul 
Trimiteri la alte acte legislative a fost completată cu două alineate; la capitolul Beneficiari 
direcți/indirecți au fost făcute specificații cu privire la categoria entităților private și a fost 
adăugat ca beneficiar categoria entităților publice. La punctul Acțiuni neeligibile a fost făcută 
o precizare în urma actualizării Lista zonelor albe de către ANCOM. La capitolul Condiții de 
eligibilitate au fost adăugate alineatele cu privire la viteza de transfer conform cerințelor 
Agendei Digitale; demonstrarea viabilității investiției; asigurarea cofinanțării proiectului; să 
nu fie în dificultate solicitanții; regula de minimis și oferirea accesului în condițiile pieței și 
nediscriminatoriu la rețelele de distribuție finanțate. Totodată, la capitolul Indicatori de 
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monitorizare a fost adăugată alineatul Numărul de gospodării din spațiul rural, cu un număr 
de 103 gospodării. 

În cadrul solicitării de modificare a SDL nr.2 au fost incluse  propuneri de modificări 
diferite cu privire la Măsura M21/2B-Sprijin pentru investiții agricole  și M65/6A- Sprijin 
pentru investiții neagricole. În urma aprobării acestei solicitări, în SDL au fost modificate 
următoarele:  
- Modificarea fișei măsurii M21/2B-Sprijin pentru investiții agricole  cu referire la 
corespondența măsurii la obiectivele articolelor din Reg. nr 1305/2013. Măsura M21/2B 
este o măsura cu sprijin forfetar și acest tip de sprijin corespunde obiectivelor art.19 din 
Regulament. Această modificare a fost necesară pentru că din cauza unei greșeli de 
redactare, în fișa măsurii a fost menționată art.17 din Regulament unde sprijinul forfetar nu 
este acceptat și a fost imposibilă lansarea apelului de selecție pentru această măsură. 
Totodată, în urma schimbării articolului a fost necesară și modificarea beneficiarilor eligibili 
prin eliminarea IMM-urilor din această listă, deoarece conform art.19 din Regulament sunt 
eligibile microîntreprinderile și întreprinderile mici. La capitolul Suma și rata sprijinului din 
fișa măsurii M21/2B au fost diminuate limitele admise pentru dimensiunea economică a 
exploatațiilor agricole, în urma unei Note emise de AM-PNDR.  
- În fișa măsurii M65/6A- Sprijin pentru investiții neagricole, a fost introdusă la capitolul 
Acțiuni eligibile alienatul următor: Toate cheltuielile propuse în Planul de afaceri, inclusiv 
capitalul de lucru, capitalizarea întreprinderii și activitățile relevante pentru implementarea 
corectă a Planului de afaceri aprobat, corespunzătoare activității codului CAEN din cererea 
de finanțare, sunt eligibile, indiferent de natura acestora, cu excepția achiziționării de 
vehicule pentru transportul rutier de mărfuri. 

Solicitarea modificării SDL nr.3 a fost o modificare simplă cu corecții tehnice și au fost 
aprobate următoarele: 
- Modificarea secțiunilor din SDL care fac referire la teritoriul acoperit de SDL, respectiv 
includerea precizării: teritoriul LEADER Târnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni compus din 
comunele/orașul din teritoriul GAL.  
- Reformularea criteriilor de selecție din cadrul măsurii 21/2B, 22/2A, 61/6B, 62/6B, 65/6A, 
66/6A care fac referire la proiecte cu componenta de mediu prin includerea precizării: 
Proiecte care conțin elemente/investiții de protecția mediului.  
- Corecții tehnice prin adăugarea sau eliminarea unei sintagme sau cuvinte în cadrul 
măsurilor 11/1C, 61/6B, 64/6B. 
- Modificarea procedurii de evaluare și selecție pentru scurtarea timpului de evaluare și 
selectare a proiectelor. 
- Modificarea prevederilor cu privire la verificarea conformității cererilor de plată de către 
angajații GAL. 

Solicitarea modificării SDL nr.4 a fost o modificare complexă cu realocări financiare și 
au fost aprobate următoarele: 
- Adăugarea unui nou criteriu de selecție în cadrul măsurii 21/2B: Solicitantul va implementa 
Planul de afaceri în maximum 24 luni, pentru motivarea solicitanților să implementeze în cât 
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mai scurt timp Planul de Afaceri, astfel contribuind la realizarea indicatorilor propuși în SDL 
într-un timp mai scurt. 
- Adăugarea unei noi opțiuni de majorare a intensității sprijinului: Investiții legate de 
operațiunile prevăzute la art.28 (Agromediu) și art.29 (Agricultură ecologică) din Reg. 
1305/2013, pentru sporirea atractivității măsurii 22/2A și creșterea nivelului de calitate a 
proiectelor depuse. 
- Modificarea capitolului Procedura de evaluare și selecție prin majorarea termenului de 
depunere a contestațiilor de la 3 la 5 zile, oferind astfel timp suficient pentru solicitanții în 
vederea formulării contestațiilor. 
- Modificarea Planului de finanțare al strategiei prin realocări între măsuri care contribuie la 
aceeași prioritate (Prioritate 6). Această modificare a fost făcută pentru că la Măsura 66/6A 
au fost pe listă de așteptare două proiecte  din cauza fondurilor insuficiente. Suplimentarea 
fondului Măsurii 66/6A a fost efectuată de la măsuri unde au rămas fonduri neangajate dar 
indicatorii au fost asumați prin proiecte. 
  
Luând în considerare cele menționate și prezentate mai sus se poate afirma că nu au fost 
efectuate modificări foarte esențiale și relevante care pot afecta în mare măsura SDL-ul față 
de cele prezentate în SDL-ul inițial. După cum se vede, în mare parte modificările au fost 
efectuate din inițiativa unor clarificări sau note trimise de AM-PNDR, sau din cauza 
modificărilor legislative ori din cauza unei corecții tehnice în vederea evitării interpretărilor 
incorecte. Toate modificările efectuate au contribuit la o implementare mai eficace a 
Strategiei de Dezvoltare Locală. În interpretare mot a mot măsurile au fost revizuite, dar nu 
au schimbat fundamental conceptul fiecărei măsuri din SDL, aceste revizuiri au susținut 
implementarea SDL-ului în mod mai corect. 
Totodată, nici-o modificare nu a influențat negativ măsurile, indicatorii de monitorizare în 
cadrul SDL și nici logica de intervenție. Obiectivele, prioritățile și domeniile de intervenție au 
rămas aceeași, în ceea ce privește indicatorii de rezultat, nici aceștia nu au fost schimbaţi ci 
au fost făcute unele modificări care influențează în mod pozitiv atingerea indicatorilor într-
un timp mai scurt (introducerea criteriul de selecție la măsura 21/2B: Solicitantul va 
implementa Planul de afaceri în maximum 24 luni).  
SDL-ul Asociației Târnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni a fost elaborată de către angajații GAL, 
care au experiență în implementarea SDL. Un factor important este ca elaborarea si 
implementarea strategiei au fost făcute de aceeași persoane. După cum reiese din SDL, au 
fost organizate evenimente de animare pe teritoriul GAL înainte de elaborarea SDL și 
reprezentanții fiecărui sector au descris nevoile din teritoriu, au completat chestionarele 
întocmite de GAL și au propus tipuri de acțiuni care să poată fi finanțate în cadrul SDL. 
Se poate concluziona că nevoile identificate la momentul elaborării SDL al Asociației Târnava 
Mică-Bălăușeri-Sărățeni sunt reale, nu au fost introduse sau eliminate măsuri și nu au fost 
incluse în fișele de măsuri existente tipuri de acțiuni eligibile (ce reflectă cel mai bine 
nevoile) total diferite, ci au fost completate în vederea evitării dezinformării persoanelor 
interesate în accesarea fondurilor nerambursabile. 
- Cele mai mari modificări efectuate care sunt mai esențiale cu privire la Strategia de 

Dezvoltare Locală sunt realocările financiare între măsuri care contribuie la aceeași 
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prioritate și adăugarea unei noi opțiuni de majorare a intensității sprijinului la o măsură 
dedicată sectorului agricol (M22/2A-Dezvoltarea agriculturii). Dar nici aceste modificări 
nu au schimbat nevoile teritoriului, numai au fost create condiții mai favorabile pentru 
solicitanți. Efectele pozitive ale acestor două ”mari” modificări au fost: 
- Solicitanții care doresc să investească în operațiuni de agromediu sau de agricultură 
ecologică pot majora rata sprijinului cu 20 puncte procentuale. Accesarea fondurilor 
nerambursabile și de către solicitanți care investesc în astfel de operațiuni va avea ca 
efect creșterea nivelului de calitate a proiectelor depuse. 
- Finanțarea a două proiecte eligibile care au fost pe listă de așteptare și au fost folosite 
fonduri neangajate la alte măsuri. 
Totodată, în ceea ce privește realocarea fondurilor, nu înseamnă că de aceea a fost 
necesară  suplimentarea Măsurii 66/6A pentru că s-au schimbat nevoile. Nevoile se 
păstrează și în continuare, iar acest aspect este reflectată prin suprasolicitarea fondurilor 
inițiale acordate, ca urmare a fost necesară realocarea fondurilor.  
 În urma analizării acestei întrebări de evaluare au fost identificate următoarele 
limitări și constrângeri principale: 
- documentele care au fost folosite și analizate, au fost întocmite cu alte scopuri decât 
cele ale evaluării și într-un format necorespunzător în vederea evaluării; 
- volumul de documente relevante au fost ridicate 
- a trebuit să se ia în considerare posibilitatea influențării conținutului documentelor de 
experiența persoanelor care le‐au elaborat 
- riscul de a intra în detalii cu o relevanță scăzută pentru evaluare și de a investi un timp 
nejustificat de mare în această activitate. 
 
 În consecință, nevoile de la momentul elaborării SDL până în prezent au rămas la fel, 
astfel următoarele indicatori de evaluare arată în următorul fel:  
INDICATORI: 
• Numărul de nevoi/măsuri din cadrul SDL revizuite:  0/0 

Interviul 
Analiza răspunsurilor pentru tema I de evaluare: 

La prima întrebare a interviului, toți respondenții au încercat să ofere răspunsuri la toate 
subpunctele întrebării. Analiza răspunsurilor va fi structurată în același mod. 

La primul subpunct s-a pus o întrebare în legătură cu identificarea nevoilor teritoriului GAL 
de la momentul elaborării strategiei. Toți subiecții au considerat că strategia a fost elaborată 
în așa fel încât să acopere nevoile prezente la acel moment în teritoriu. Unii din respondenți 
au participat la acea vreme la întâlnirile de lucru organizate în vederea colectării nevoilor 
tuturor sectoarelor de activitate, menționând că aceste nevoi au fost auzite și introduse în 
SDL. Unul din respondenți scoate în evidență faptul că SDL este ”un document complex, 
corect, care acoperă nevoile teritoriului acoperit de GAL”. 

Deci putem concluziona, analizând răspunsurile, că logica de intervenție a SDL este foarte 
relevantă față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare a teritoriului. 
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La subpunctul 2 s-a încercat scoaterea în evidență a diferențelor dintre momentul elaborării 
strategiei și momentul de față ( reprezentând trei ani după elaborarea SDL). Cinci beneficiari 
au considerat că nevoile teritoriului au rămas aceleași ca la momentul elaborării, deci se 
poate afirma că SDL a fost întocmit luând în considerare nevoi care persistă în timp, fiind 
necesară infuzia de fonduri nerambursabile în continuare, pentru a stopa în timp 
dezvoltarea acestora. Unul din beneficiarii sectorului privat a considerat că este o nevoie 
acută de măsuri destinate turismului și activităților recreaționale. SDL  conține măsuri care 
să satisfacă aceste nevoi, însă fondurile alocate nu au fost suficiente pentru a putea finanța 
astfel de investiții. Un alt respondent a scos în evidență lipsa forței de muncă. El consideră 
că ” a apărut un adevărat factor perturbator, care nu este specific teritoriului GAL, ci este 
influența unui fenomen național – lipsa forței de muncă. Referitor la acest aspect aș dori să 
fac două precizări, unu -  fenomenul este acut, și din cauze inexplicabile pentru mine, este 
mult mai sever în realitate decât apare în statisticile oficiale, doi – apreciez că, din fericire, 
măsura gradului de manifestare a fenomenului pe teritoriul GAL-ului este mai slabă decât 
impactul la nivel național, dar în mod cert există.” 

Analizând acest răspuns se întrevede faptul că pentru perioada următoare de programare va 
fi și mai mare nevoie de măsuri care să favorizeze crearea de noi locuri de muncă, dar și mai 
importantă ar fi posibilitatea unor accesări de multifond, cu ajutorul cărora să fie instruiți 
locuitorii acestui teritoriu, pentru a putea fi angajați la entitățile din zonă. 

În concluzie, logica de intervenție a SDL este foarte relevantă față de nevoile socio-
economice și potențialul de dezvoltare a teritoriului. 

La al treilea subpunct al primei întrebări s-a discutat despre importanța datelor aferente 
teritoriului, dacă acestea sunt reale sau au fost născocite în birou. În răspunsurile date a fost 
evidențiat profesionalismul echipei de lucru a GAL, care prin nenumărate vizite de lucru pe 
teren a obținut informații relevante prin acuratețea lor. Unul din subiecții intervievați 
consideră că ” chiar dacă parte din aceste date sunt culese prin activitate statistică (adică 
sunt culese în birou), în mod cert SDL oglindește și raportul viu existent între autorii strategiei 
și UAT-urile din teritoriu, mediul de afaceri, ONG-uri, precum și cu alți factori relevanți.” 

Astfel se poate considera că logica de intervenție a SDL este foarte relevantă față de nevoile 
socio-economice și potențialul de dezvoltare a teritoriului. 

Un al patrulea subpunct a încercat să facă o paralelă între fondurile alocate diferitelor 
sectoare de activitate ( public, privat și civil) și la sumele destinate fiecărui sector, în formă 
procentuală. Analizând răspunsurile se observă o unanimitate în ceea ce privește 
necesitatea alocării de fonduri tuturor celor trei sectoare. Cinci dintre respondenți consideră 
că la împărțirea sumelor pe măsuri ar trebui să aibă prioritate sectorul privat cu procente 
cuprinse între 50%-70%. Sectorul civil ar urma să primească sume între 10%-30% din 
alocarea totală, iar sectorul public între 10%-25%, amintindu-se faptul că acest sector poate 
accesa fonduri cu valori mari în cadrul măsurilor naționale. Este interesant de amintit faptul 
că, reprezentantul sectorului public consideră că o împărțire egală între sectoare ar fi 
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oportună, păstrându-se echilibrul în dezvoltarea sectoarelor. Un alt respondent nu a oferit 
valori procentuale, el amintind că pe viitor sumele alocate sectorului public ar trebui să 
prezinte un trend descendent în favoarea celorlalte sectoare. 

Luând în considerare toate răspunsurile oferite la întrebarea nr.1,  împreună cu răspunsurile 
la toate subpunctele, în opinia evaluatorului la întrebarea de evaluare 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?” răspunsul este: 

Puțin relevantă Relevantă Foarte relevantă 
    

 

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

Pentru a răspunde la această întrebare de evaluare au fost luate în vedere următoarele 
Criterii de evaluare: 

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

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

• Sunt rezultatele așteptate clar definite? 
 

La această întrebare de evaluare s-au analizat documentele de monitorizare, date de 
monitorizare, situații centralizate privind monitorizarea implementării Strategiei de 
Dezvoltare Locală şi rapoarte de selecție  întocmite până în data de 01.10.2018. 
 
Monitorizarea este continuă, ea se desfăşoară în toate stadiile de implementare a strategiei, 
pentru a oferi factorilor interesaţi o imagine cât mai exactă asupra progresului acesteia, din 
punctul de vedere al momentului de desfăşurare. Monitorizarea se concentrează pe aspecte 
ale strategiei precum cheltuieli, activităţi, realizări fizice, accentul fiind pus pe 
implementare. Monitorizarea colectează date și totodată semnalează, propune măsuri de 
corecție. 

Evaluarea are un caracter periodic, fiind realizată numai în anumite momente ale ciclului 
strategiei. Evaluarea urmăreşte modalitatea de operare a strategiei, precum şi efectele şi 
rezultatele pe care le generează; aşadar, evaluarea este mai cuprinzătoare din punct de 
vedere al scopului său. 

Deși monitorizarea se diferențiază de evaluare, în desfășurarea procesului de evaluare se 
utilizează toate informațiile puse la dispoziție de procesul de monitorizare și analizează 
diferite aspecte la diferite niveluri ale strategiei. Totodată, având ocazia de a sesiza anumite 
deficiențe informaționale necesare diverselor analize, evaluarea poate propune măsuri în 
acest sens și astfel poate contribui la dezvoltarea sistemului de monitorizare și invers. 
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După analizarea documentelor de monitorizare privind stadiul implementării proiectelor, s-a 
constatat că GAL/Asociația Târnava Mică Bălăușeri-Sărățeni nu are nici un proiect finalizat 
până la data de 01.10.2018. Acest aspect conduce la faptul că indicatorii nu sunt îndepliniți 
și nu pot fi luate în considerare. Astfel, în această fază de evaluare, analizarea se 
concentrează pe proiectele contractate până la data de 01.10.2018 și se bazează pe o 
ipoteză de: ”Dacă proiectele contractate vor fi implementate și finalizate, indicatorii 
realizate vor contribui la atingerea obiectivelor stabilite în cadrul SDL sau nu?”  

Cele 9 Măsuri incluse în SDL,  fiecare cu indicatorul său, contribuie la atingerea obiectivelor, 
priorităților și domeniilor de intervenție. Indicatorii de monitorizare stabilite în SDL 
reprezintă un target asumat la momentul elaborării SDL. Fiecare Domeniu de intervenție are 
indicatori specifici, măsurabili și relevanţi. Ca urmare, proiectele depuse și contractate în 
cadrul acestei măsuri, prin angajarea și realizarea indicatorilor vor contribui la atingerea 
obiectivelor. 

 Măsurile sunt următoarele:  

• M11/1C Acțiuni de informare și transfer de cunoștințe;  

• M21/2B Sprijin pentru investiții agricole;  

• M22/2A Dezvoltarea agriculturii;  

• M61/6B Îmbunătățirea calității vieții rurale;  

• M62/6B Ocrotirea moștenirii rurale;  

• M63/6C Infrastructura de bandă largă în spațiul rural;  

• M64/6B Dezvoltarea infrastructurii sociale;  

• M65/6A Sprijin pentru investiții neagricole;  

• M66/6A Dezvoltarea întreprinderilor neagricole. 
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După logica de intervenție stabilită în SDL, indicatorii estimați sunt prezentate mai jos iar 
Măsurile sunt organizate astfel: 

Obiectivul de 
dezvoltare 
rurală 1 
Obiective 
transversale 
Mediu și 
climă, Inovare 

Priorități de 
dezvoltare 

rurală 

Domenii 
de 

intervenție 
Măsuri Indicatori de rezultat 

P1 1C M11/1C 

Numărul total al participanților 
instruiți:80 
Cheltuielile publice totale:15000 
Locuri de muncă create:0 

P2 

2A M22/2A 

Numărul de exploatații 
agricole/beneficiari sprijiniți:1 
Cheltuielile publice totale:40000 
Locuri de muncă create:1 

2B M21/2B 

Numărul de exploatații 
agricole/beneficiari sprijiniți:3 
Cheltuielile publice totale:80000 
Locuri de muncă create:2 

Obiectivul de 
dezvoltare 
rurală 3 
Obiective 
transversale 
Mediu și 
climă, Inovare 

P6 

6A 
M65/6A Locuri de muncă create:3 

Cheltuielile publice totale:60000 
 

M66/6A 
Locuri de muncă create:2 
Cheltuielile publice totale:70000 

6B 

M61/6B 

Populație netă care beneficiază 
de servicii/infrastructuri 
îmbunătățite:23000 
Locuri de muncă create:0 
Cheltuielile publice totale:320000 

 
M62/6B 

Populație netă care beneficiază 
de servicii/infrastructuri 
îmbunătățite:5000 
Locuri de muncă create:0 
Cheltuielile publice totale:49318 

 
M64/6B 

Populație netă care beneficiază 
de servicii/infrastructuri 
îmbunătățite:800 
Locuri de muncă create:2 
Cheltuielile publice totale:50000 

6C M63/6C 

Populație netă care beneficiază 
de servicii TIC:498 
Locuri de muncă create:0 
Cheltuielile publice totale:40000 

 
Totodată, în urma studierii documentelor a fost identificat un factor foarte important, și 
anume: în Strategia de Dezvoltare Locală a GAL/Asociația Târnava Mică Bălăușeri-Sărățeni 
au fost incluse, inițial sau prin modificări, criterii de selecție care sunt în legătură cu 
realizarea indicatorilor.  Stabilirea unor punctaje atractive la un anumit criteriu de selecție, 
încurajează și motivează solicitanții pentru asumarea acestor criterii.  
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Ca de exemplu:  
 criteriul de selecție la măsura 21/2B: Solicitantul va implementa Planul de afaceri în 

maximum 24 luni– contribuie la realizarea indicatorilor propuși într-un timp mai scurt. 
 criteriul de selecție din cadrul măsurii 21/2B, 22/2A, 61/6B, 62/6B, 65/6A, 66/6A: 

Proiecte care conțin elemente/investiții de protecția mediului - contribuie la atingerea 
obiectivului transversal. 
 criteriul de selecție din cadrul măsurii 21/2B, 22/2A, 65/6A, 66/6A: crearea locurilor 

de muncă - contribuie la atingerea indicatorilor Locuri de muncă create. 
 criteriul de selecție din cadrul măsurii 61/6B, 62/6B, 63/6C, M64/6B: Proiectul să 

deservească un număr cât mai mare din populație - contribuie la atingerea indicatorilor 
Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite. 

După contractarea proiectelor, criteriile de selecție pe baza cărora s-a primit punctaj, devin 
criterii obligatorii de îndeplinit, astfel după finalizarea proiectelor se pot lua în considerare 
ca indicatori de rezultate. În consecință, sunt activități prevăzute în cadrul SDL care pot 
genera realizările și rezultatele așteptate. 

După analizarea documentelor de monitorizare și a rapoartelor de selecție (până în data de 
01.10.2018), datele au fost centralizate și se prezintă astfel: 
În cadrul celor 6 sesiuni de selecție a proiectelor organizate de GAL/Asociația Târnava Mică 
Bălăușeri-Sărățeni au fost contractate un număr de 20 de proiecte, cu o valoare publică 
nerambursabilă de 844.786,01 euro.  
 

În cadrul Măsurii M21/2B Sprijin pentru investiții agricole au fost contractate 2 proiecte, cu o 
valoare totală nerambursabilă de 80.000 euro. Una dintre beneficiarii acestor proiecte a 
primit punctaj la CS - Crearea locuri de muncă, deci dacă finalizează proiectul se poate lua în 
considerare 1 loc de muncă nou creat. 
 

În cadrul Măsurii M61/6B Îmbunătățirea calității vieții rurale au fost contractate 7 proiecte, 
cu o valoare totală nerambursabilă de 476.881,16 euro. Toți beneficiarii al acestor proiecte 
au primit punctaj la CS - Proiectul să deservească un număr cât mai mare din populație, 
după finalizarea proiectelor se poate asuma un număr de 44.094 locuitori care beneficiază 
de servicii/infrastructuri îmbunătățite, la indicatori de rezultat. 
 

În cadrul Măsurii M62/6B Ocrotirea moștenirii rurale au fost contractate 3 proiecte, cu o 
valoare totală nerambursabilă de 127.904,85 euro. Toți beneficiarii al acestor proiecte au 
primit punctaj la CS - Proiectul să deservească un număr cât mai mare din populație, după 
finalizarea proiectelor se poate asuma un număr de 13.055 locuitori care beneficiază de 
servicii/infrastructuri îmbunătățite, la indicatori de rezultat. 
 

În cadrul Măsurii M65/6A Sprijin pentru investiții neagricole au fost contractate 8 proiecte, 
cu o valoare totală nerambursabilă de 160.000 euro. Șapte beneficiari au primit punctaj la 
CS - Crearea locuri de muncă, una dintre ei va crea 2 locuri de muncă, deci în total după 
finalizarea proiectelor se pot lua în considerare 8 locuri de muncă nou create. 
 

DACĂ, proiectele contractate sus menționate vor fi implementate și finalizate indicatorii de 
rezultat se vor prezenta astfel: 
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Măsuri Indicatori de rezultat stabilite în 
cadrul SDL 

Indicatori de rezultat pe baza 
proiectelor contactate  

M21/2B 

Numărul de exploatații 
agricole/beneficiari sprijiniți:3 
Cheltuielile publice totale:80000 
Locuri de muncă create:2 

Numărul de exploatații 
agricole/beneficiari sprijiniți:2 
Cheltuielile publice totale:80000 
Locuri de muncă create:1 

M65/6A Locuri de muncă create:3 
Cheltuielile publice totale:60000 

Locuri de muncă create:8 
Cheltuielile publice totale:160000 

M61/6B 

Populație netă care beneficiază de 
servicii/infrastructuri 
îmbunătățite:23000 
Locuri de muncă create:0 
Cheltuielile publice totale: 320000 

Populație netă care beneficiază de 
servicii/infrastructuri 
îmbunătățite:44094 
Locuri de muncă create:0 
Cheltuielile publice totale: 476881,16 

 
M62/6B 

Populație netă care beneficiază de 
servicii/infrastructuri 
îmbunătățite:5000 
Locuri de muncă create:0 
Cheltuielile publice totale:49318 

Populație netă care beneficiază de 
servicii/infrastructuri 
îmbunătățite:13055 
Locuri de muncă create:0 
Cheltuielile publice totale:127904,85 

Se mai pot lua în considerare și proiectele eligibile și selectate, dar încă necontractate în 
privința fondurilor alocate pe măsuri. Dacă fondurile alocate sunt acoperite cu proiecte, 
înseamnă că măsurile incluse în SDL au fost bine gândite și nevoile au fost identificate 
corect. Obiectivele SDL vor fi atinse dacă proiectele depuse pe cele 9 măsuri sunt selectate, 
mai apoi implementate având în vedere scopul de a dezvolta teritoriul acoperit de SDL. Până 
în data de 01.10.2018 au fost eligibile și selectate 27 proiecte cu o valoare totală 
nerambursabilă de 1.087.083,71 euro, care reprezintă 85,74% din valoarea totală alocată pe 
măsuri. 
Luând în considerare cele menționate mai sus, se poate afirma că indicatorii de realizare 
sunt măsurabili, fezabili, relevanți și adecvați pentru a oferi o imagine clară asupra 
realizărilor obținute sau mai bine zis, va oferi o  imagine clară în viitor, după finalizarea cu 
succes a proiectelor. 

În urma analizării acestei întrebări de evaluare au fost identificate următoarele limitări 
și constrângeri principale: 

- nu au fost proiecte finalizate, ca urmare nu au putut fi luate în considerare indicatorii; fără 
indicatori de rezultat nu se poate analiza dacă aceștia sunt clar definite sau nu; Pentru 
compensarea acestor limitări la această întrebare de evaluare, a fost necesară construirea 
analizării pe o ipoteză ”ce ar fi dacă”. 
- volumul de documente relevante a fost ridicat 
- riscul de a intra în detalii cu o relevanță scăzută pentru evaluare și de a investi un timp 
nejustificat de mare în această activitate. 

În opinia evaluatorului la întrebarea de evaluare nr.2 ” Cât de coerentă este logica 
intervenției care stă la baza strategiei de dezvoltare locală?”, răspunsul este: 

Puțin coerentă Coerentă Foarte coerentă 
    



Raport de evaluare a implementării SDL 

 

31 
 

Tema 2: Contribuţia operaţiunilor realizate la atingerea obiectivelor 
prevăzute de strategie 
Interviul 
Pentru a putea răspunde la întrebările de evaluare aferente acestei teme de evaluare, în 
cadrul interviului, la întrebarea nr 2, intervievații au fost rugați să puncteze în câteva fraze 
relația dintre măsurile din SDL și obiectivele prevăzute în strategie, urmărind câteva 
considerente date. 

Cu privire la favorizarea proiectelor care creează locuri noi de muncă, a existat o 
unanimitate în ceea ce privește acest aspect. Se amintește faptul că prin crearea de noi 
locuri de muncă va fi atins Obiectivul nr. 3. Totodată a fost scos în evidență că această 
măsură poate stopa într-o oarecare măsură migrația populației în străinătate. Unul din 
respondenți a precizat că ”crearea locurilor de muncă rămâne un aspect prioritar, însă poate 
fi și un impediment în fața înființării unui start-up, datorită cheltuielilor mari cu forța de 
muncă”. 

Analiza importanței măsurilor care contribuie la obiectivul Mediu și climă a fost pusă pe plan 
secund de către subiecții de interviu, invocându-se lipsa de cunoștințe din acest domeniu. 
Totuși unul din cei intervievați a sintetizat într-un mod realist importanța acestei măsuri, 
concluzionând că ” obiectivele mediu și climă sunt obiective calitative, iar din cauza 
insuficienței fondurilor în acest moment consider că este necesară abordarea cantitativă, 
deci cât mai multe proiecte cu efecte imediate, fără însă să lipsească din aceste proiecte 
măsurile de protejare a climei și mediului.” 

Un al treilea aspect analizat s-a referit la corectitudinea împărțirii sumelor din SDL pe 9 
Măsuri. Respondenții au considerat că identificarea nevoilor din teritoriu ”au obligat” GAL să 
introducă în SDL nouă măsuri, clasificate corect, cu sume împărțite echitabil. Unul din 
respondenți menționează că ” distribuirea sumelor pe 9 Măsuri ( fiecare cu indicatorul său) 
are ca scop prioritizarea sectoarelor care ajută la îndeplinirea obiectivelor.” 

Următoarele subpuncte au generat răspunsuri despre importanța măsurilor pentru care GAL 
a primit punctaj, respectiv măsura socială și cea de broadband. Respondenții au afirmat că 
pentru creșterea nivelului de trai în zonele rurale (parte a Obiectivului nr 3) este impedios a 
se implementa măsuri care să vizeze cele două tipuri de activități, deoarece prezintă un 
deficit enorm față de celelalte sectoare. Pentru măsura de broadband răspunsul oferit de 
unul din cei intervievați este grăitor cu privire la importanța includerii acesteia în SDL: ” 
Referitor la includerea finanțării pentru infrastructura broadband cred că a fost o idee 
fericită. Echipa GAL a profitat de o conjunctură favorabilă, respectiv aceea de a avea  doar 
trei localități în situația așa ziselor ”zone albe”, și prin finanțarea acestei măsuri GAL 
Târnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni va fi în situația extrem de favorabilă (și destul de rară) de a 
nu avea nici-o zonă albă pe întregul teritoriu al GAL-ului.” 
Analizând suficiența sumei de cca 1200000 de euro disponibilă pentru finanțare, doar unul 
din cei șapte respondenți a considerat suma ca fiind adecvată. Restul consideră această 
sumă insuficientă, cu mențiunea că ajută la îndeplinirea obiectivelor, dar nu stinge toate 
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nevoile din teritoriu. Unul din respondenți consideră suma ridicolă, indicând că ar fi nevoie 
de cel puțin 5.000.000 de euro pentru a satisface nevoile. 

La ultimul subpunct s-a analizat probabilitatea atingerii obiectivelor SDL prin măsurile 
finanțate. Din răspunsurile oferite se poate concluziona că atingerea obiectivelor va fi atinsă 
în viitor, după implementarea proiectelor. Unul din beneficiari consideră că aceste obiective 
vor rămâne valabile și pentru ciclul următor. 
Evaluarea chestionarelor 
Întrebarea 9: În ce măsură vor contribui rezultatele proiectelor finanțate la atingerea 
următoarelor obiective: 

 Competitivitatea firmelor locale (agricole/neagricole) 
 Diversificarea activităților economice 
 Crearea locuri de muncă 
 Îmbunătățirea infrastructurii și serviciilor locale 
 Implicarea tinerilor 
 Păstrarea valorilor tradiționale, arhitecturale, culturale, meșteșugărești 
 Utilizarea soluțiilor/metodelor inovative și acțiunilor prietenoase cu mediul 

Având în vedere că la data de referinţă a evaluării SDL (01.10.2018) la nivel GAL nu sunt 
proiecte finalizate în chestionar la acest punct s-a inserat o coloană unde sunt prezentate 
rezultatele posibile în cazul implementării proiectelor selectate până la data sus amintită. 
Fiecare obiectiv s-a putut evalua de către respondenţi cu 5 calificative, respectiv: note de la 
1, la 5, unde 1 este în foarte mică măsură iar 5 este în foarte mare măsură şi s-a calculat o 
medie pentru nota finală. Media a fost obţinută prin împărţirea totalului notelor primite cu 
numărul de respondenţi care au punctat acel aspect. 
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Răspunsul persoanelor chestionate se bazează pe posibilele rezultatele prezentate în 
chestionar. Unii au luat în calcul şi fondurile alocate pentru programul LEADER care sunt 
insuficiente pentru a obţine rezultate foarte vizibile, alţi au evaluat impactul acestor posibile 
realizări la nivel teritorial în vederea rezolvării unor necesităţi. 
Părerile au fost împărţite, dar în urma centralizării datelor toate obiectivele au fost punctate 
peste medie. Cele mai apreciate posibile realizări sunt: implicarea tinerilor, diversificarea 
activităţilor, păstrarea valorilor tradiţionale şi locurile de muncă ce urmează a fi create. 
Părerea respondenţilor care au beneficiat de finanţări nerambursabile este şi mai pozitivă, 
conform cărora rezultatele posibile au fost punctate în medie cu note peste 4.  

 

Luând în considerare că perioada de evaluare se încheie la data de 01.10.2018, putem vorbii 
doar de proiecte în implementare, niciunul nefiind finalizat. Astfel, în opinia evaluatorului la 
tema de evaluare nr.2 ”Măsura în care au fost atinse obiectivele strategiei” răspunsul este: 

În mică măsură În măsură medie În mare măsură 
    

 

Însă, având în vedere că există proiecte în implementare care la finalizare vor atinge 
indicatorii propuși în cererile de finanțare, totodată analizând răspunsurile din interviuri cu 
referire la acest aspect, la întrebarea de evaluare ”Probabilitatea atingerii acestor obiective 
în viitor, având în vedere progresul înregistrat până la data evaluării”, în opinia 
evaluatorului răspunsul este: 

Redusă Medie Ridicată 
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Tema 3: Valoarea adăugată datorată metodei LEADER 

Interviul 
Pentru a răspunde întrebării nr.3 din interviu, subiecții au primit puncte de referință prin 
ajutorul cărora să ofere răspunsuri la subiect. Au fost solicitate păreri cu privire la 
următoarele: 

 schimbarea mentalității locuitorilor teritoriului GAL; 
 colaborarea dintre diferitele sectoare; 
 schimbări la nivelul gândirii administrațiilor locale vizând posibilitatea 

atragerii de fonduri prin LEADER pentru dezvoltarea comunității; 
 rolul echipei GAL în teritoriul LEADER; 

Vis-a-vis de schimbarea mentalității locuitorilor teritoriului GAL cu ajutorul metodei LEADER, 
respondenții diferitelor sectoare au observat o schimbare de mentalitate, evidențiind 
creșterea apetitului pentru fondurile nerambursabile. Unul din reprezentanții sectorului 
privat a punctat că oamenii au devenit ” mai deschiși cu privire la posibilitatea de a depune 
proiecte, considerând că având o concurență doar la nivel local, au șanse mai mari de 
reușită.” Un alt respondent a oferit răspunsul făcând o paralelă între GAL-uri și organismele 
intermediare, scoțând în evidență că datorită echipei de lucru a GAL, oamenii și-au schimbat 
mentalitatea față de cele constatate în perioada precedentă de implementare. 

Al doilea aspect analizat s-a referit la colaborarea dintre diferitele sectoare în cazul 
implementării proiectelor LEADER. Răspunsurile au scos la iveală faptul că o astfel de 
colaborare este impetuoasă, dar totul ar trebui să se producă natural. Răspunsul oferit de 
unul din beneficiari simbolizează în totalitate importanța acestei colaborări: ” Colaborarea 
dintre diferitele sectoare este necesară atât la depunerea unui proiect, cât și pe parcursul 
implementării sau după. Acest aspect provine din faptul că pt. a depune un proiect, 
solicitantul trebuie să adune o documentație care este în mare parte eliberată de celelalte 
sectoare. Pe parcursul implementării este binevenită o colaborare în forma furnizor-client 
sau client-furnizor pentru a crește valoarea adăugată a teritoriului.” 
La punctul care face referire la schimbările de la nivelul gândirii administrațiilor locale vizând 
posibilitatea atragerii de fonduri prin LEADER, actorii locali au considerat, în marea lor 
majoritate, că metoda LEADER a adus o schimbare, prin posibilitatea de atragere de fonduri 
pentru schimbarea aspectelor satelor și îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din aceste 
localități. Unul din subiecți consideră că este necesară o schimbare la nivelul gândirii prin 
găsirea unor idei de proiecte inovative și cu specific LEADER. 
Interviul a solicitat o părere legată de rolul echipei GAL în teritoriul LEADER. Doi dintre 
respondenți au înțeles întrebarea în sensul în care să se prezinte activitățile care trebuie 
îndeplinite de echipa de lucru în vederea implementării metodei LEADER. Astfel se consideră 
că echipa GAL are un rol în urmărirea nevoilor din teritoriu, prioritizarea acestora și 
stabilirea măsurilor. Totodată ei trebuie să promoveze programul, să-i atragă și să-i 
consilieze pe cei interesați, precum și să implementeze cu succes SDL-ul. Ceilalți actori locali 
au înțeles rolul echipei GAL în sensul importanței existenței acesteia în implementarea 
programului LEADER. Astfel s-a concluzionat că echipa de lucru este ”indispensabilă”, 
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funcționează pe principiul ”omul sfințește locul”, iar unul din subiecți a comparat rolul 
echipei GAL cu motorul unei mașini. 

Evaluarea chestionarelor 
Întrebarea 1: Prin ce căi de comunicare aveţi informaţii despre LEADER? 

La prima întrebare din chestionar s-a răspuns prin selecţie multiplă de către respondent a 
căilor de comunicare prin care au primit informaţii despre programul LEADER. Alegerea s-a 
făcut din cele 6  căi de comunicare folosite de către GAL, respectiv: 

Spoturi TV  Website-ul GAL Pagini de socializare (Facebook) 

Afişe Evenimente de promovare Sediul GAL 

Din centralizarea datelor reiese faptul că cele mai eficiente căi de comunicaţii sunt cele 
fizice, fie ele întâlniri personale la evenimentele de promovare organizate de către echipa 
GAL sau la sediul GAL, fie prin afişele aplicate la sediile primăriilor, respectiv în locurile des 
frecventate de către populaţie.  

 

Căile de comunicaţii electronice, conform datelor au fost mai puțin  eficiente dar luând în 
considerare că pe site-ul GAL sunt date concrete despre accesarea fondurilor este posibil ca 
acesta să fie accesată doar de persoanele interesate să depună proiect sau de beneficiarii de 
fonduri nerambursabile. Spoturile TV au fost vizionate de foarte puţine persoane sau au 
trecut neobservate. Se recomandă realizarea unui material mai vast şi mai interesant (ex. 
film de prezentare a proiectelor de succes) pentru  a captiva atenţia telespectatorului. 

În concluzie, în urma abordării metodei LEADER toţi respondenţii au obţinut informaţii 
despre programul de dezvoltare rurală prin LEADR şi oportunităţile de finanţare. Majoritatea 
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persoanelor intervievate au accesat informaţiile chiar prin mai multe căi de comunicare 
astfel încât cei 95 de respondenţi au primit informaţii în total prin 181 de căi de comunicare. 
 
Întrebarea 2: Cum credeţi că măsurile incluse în SDL acoperă nevoile locale? 
Ierarhizaţi măsurile în ordinea importanţei de la 1 la 9 (unde 1 este puţin important, iar 9 
foarte important) 

Răspunsul la această întrebare a fost interpretată greşit de majoritatea respondenţilor. Deşi 
modul de răspuns a fost specificat după întrebare, respectiv să ierarhizeze măsurile în 
ordinea importanţei, majoritatea au notat doar acest aspect. Însă şi în această situaţie se 
pot evalua rezultatele conform căreia cea mai populară măsură este Măsura 61/6B - 
"Îmbunătăţirea calităţii vieţii rurale". Este de înţeles, pentru că cele mai vizibile realizări care 
se adresează populaţiei vor fi implementate prin această măsură şi prin Măsura 62/6B - 
"Ocrotirea moştenirii rurale", care este următoarea din punct de vedere al importanţei. 
Totodată conform planului iniţial de finanţare al SDL, cele mai multe fonduri au fost alocate 
acestor măsuri. 

 

Media preferinţei măsurilor este prezentată în tabelul de mai sus, medie ce a fost obţinută 
prin împărţirea totalului punctelor primite pe măsura respectivă cu numărul de respondenţi 
care au punctat acea măsură. 

 

Dacă în baza datelor din chestionare efectuăm ierarhizarea măsurilor pe comune obţinem 
următorul tabel: 
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Nr. 
crt. Comuna/Oraşul 

Cum credeţi că măsurile incluse în SDL acoperă nevoile locale? 

Măsura 
11/1C 

Măsura 
21/2B 

Măsura 
22/2A 

Măsura 
61/6B 

Măsura 
62/6B 

Măsura 
63/6C 

Măsura 
64/6B 

Măsura 
65/6A 

Măsura 
66/6A 

1 Bălăuşeri 8 2 6 9 7 1 3 5 4 

2 Fântânele 7 8 9 6 4 1 5 3 2 

3 Veţca 9 8 7 5 4 6 1 3 2 

4 Neaua 1 7 8 6 9 5 2 4 3 

5 Sângeorgiu de Pădure 6 1 3 8 5 2 4 9 7 

6 Ghindari 3 8 6 9 7 1 5 4 2 

7 Chibed 9 4 3 6 7 2 8 1 5 

8 Sărăţeni 7 2 4 6 9 5 8 3 1 

Ierarhia finală 7 5 6 9 8 1 4 3 2 

 

Din aceste date se poate evidenţia necesitatea LEADER în teritoriu. Sunt vizibile diferenţele 
de opinie între UAT-uri, respectiv necesităţile diferite. Abordarea de jos în sus vine cu 
rezolvări concrete pentru satisfacerea acestor necesităţi. 

După cum se poate observa 4 UAT-uri sunt mai puţin interesate de măsurile pentru investiţii 
în agricultură (Bălăuşeri, Chibed, Sărăţeni şi Sângeorgiu de Pădure). Acest rezultat se 
datorează şi faptului că aceste comune nu se află în zonă cu constrângeri naturale iar 
finanţările sunt mai necesare în comunele care se află în acea zonă, iar oraşul Sângeorgiu de 
Pădure se axează mai mult pe investiţiile în sectorul non-agricol. 

Cel mai surprinzător rezultat în lista nevoilor locale este locul 3 pe care este cotată Măsura 
11/1C - "Acţiuni de informare şi transfer de cunoştinţe". Se impune găsirea unor soluţii în 
vederea implementării cu succes al acestei măsuri. 

Cel mai rău cotat dintre măsuri este Măsura 63/6C - "Infrastructură de bandă largă în spaţiul 
rural", ce se poate datora faptului că pe teritoriul GAL sunt doar trei sate ce se află pe lista 
zonelor albe, iar în restul localităţilor nu sunt lipsuri cu privire la accesul la internet. 

Întrebarea 3: Caracterizaţi Grupul de Acţiune Locală (GAL), având în vedere următoarele 
aspecte: 

 Pregătirea şi profesionalismul echipei GAL 
 Asistenţa acordată de către echipa GAL 
 Calitatea şi claritatea informaţiilor postate pe website-ul GAL 
 Importanţa GAL în teritoriul dvs. 

Fiecare aspect s-a putut evalua de către respondenţi cu 5 calificative, respectiv: insuficientă, 
satisfăcătoare, medie, bine sau foarte bine. Aceste calificative pentru centralizare au fost 
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transformate în note de la 1, la 5, unde 1 este insuficient iar 5 este foarte bine şi s-a calculat 
o medie pentru nota finală. Media a fost obţinută prin împărţirea totalului notelor primite 
pe calificative cu numărul de respondenţi care au punctat acel aspect. 

 

Cele mai apreciate aspecte au fost pregătirea şi profesionalismul echipei GAL şi asistenţa 
acordată de către echipa GAL - 4,3 puncte - care transpus în calificativ ar corespunde pentru 
"mai mult decât bine". Aceste date se pot considera reale pentru că la momentul 
chestionării, angajaţii GAL nu au avut contact cu respondenţii dat fiind caracterul auto-
administrat al chestionarului, asigurarea optării pentru anonimat şi faptul că evaluarea este 
externalizată. 

Punctarea puţin mai slabă al calităţii şi clarităţii informaţiilor postate pe website-ul GAL se 
poate datora faptului că doar 20 dintre respondenţi au accesat site-ul unde sunt postate 
informaţiile detaliate necesare accesării de fonduri. 

Din centralizarea răspunsurilor la acest punct din chestionarelor rezultă în mod clar 
necesitatea GAL în teritoriu şi faptul că populaţia are încredere în echipa GAL, în experienţa 
şi în asistenţa acordată de ei. 

 

Întrebarea 4: Consideraţi că fondurile alocate sunt suficiente pentru rezolvarea nevoilor 
locale? 

La această întrebare sunt trei variante de răspuns cu selecţie unică: DA, În parte, respectiv 
NU. 

Din centralizarea rezultatelor reiese că doar 5% dintre cei chestionaţi sunt mulţumiţi de 
fondurile alocate pentru programul LEADER.  
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Dintr-o analiză mai aprofundată se poate constata că toţi beneficiarii de fonduri 
nerambursabile (ca şi cei 95% din respondenţi) consideră că fondurile alocate pentru 
dezvoltarea rurală sunt insuficiente, din care marea majoritatea văd o schimbare în bine, şi 
simt nevoia continuării finanţărilor în dezvoltarea rurală. 

 

 

Din răspunsurile respondenţilor se reflectă realitatea din teren, şi se poate concluziona în 
mod ferm faptul că este nevoie de suplimentarea fondurilor pentru rezolvarea eficientă a 
nevoile locale. 
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Întrebarea 5: . În ce măsură, investiţiile finanţate prin LEADER ajută la dezvoltarea altor 
activităţi din regiune? 

La această întrebare au fost trei variante de răspuns cu selecţie unică: În mare măsură, În 
mică măsură, respectiv NU ajută deloc. 

Atât numeric cât şi procentual doar 2 persoane (2%) din cei 95 de respondenţi au răspuns că 
investiţiile finanţate prin LEADER nu ajută deloc la dezvoltarea altor activităţi din regiune. 
Majoritatea persoanelor chestionate sunt de părere că proiectele finanţate prin LEADER 
ajută doar în mică măsură activităţile altor entităţi din zonă. 

 

Dacă facem o comparaţie cu răspunsurile date de către persoanele care au beneficiat de 
fonduri nerambursabile constatăm că opiniile lor sunt diferite de opiniile populaţiei din 
teritoriul GAL. Ei consideră în proporţie de 72% că proiectele finanţate prin LEADER ajută în 
mare măsură dezvoltarea altor activităţi entităţi din zonă. 
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În concluzie se face dovada abordării corecte a metodei LEADER, dar este necesară 
animarea teritoriului prin evenimente de informare, prin care se vor face cunoscute 
populaţiei de pe teritoriul GAL proiectele implementate cu fonduri nerambursabile prin 
programul LEADER. Având în vedere că în perioada acoperită de actuala evaluare nu s-a 
finalizat nici un proiect evenimentele de informare nu puteau fi doar orientative. 

 

Întrebarea 8: Cum consideraţi; Ce tipuri de investiţii lipsesc din strategia actuală? 

 în industria alimentară 
 în procesarea producţiei agricole 
 în scheme de calitate 
 în asociativitate 
 în prelucrarea lemnului şi silvicultură 

 
Răspunsurile selectabile au fost concepute în aşa fel încât să acopere toate domeniile ce pot 
conduce la o dezvoltare reală a teritoriului GAL. La momentul elaborării Strategiei de 
Dezvoltare Locală nu a fost identificat interes pentru astfel de măsuri.  

 
 
Majoritatea respondenţilor au optat pentru introducerea pe viitor în SDL a unor măsuri 
pentru investiţii în procesarea producţiei agricole respectiv pentru schemele de calitate şi 
asociativitate.  
Aceste date colectate pot contribuii  pe viitor, la întocmirea unei strategii care să satisfacă 
toate nevoile din teritoriu. Din evaluarea acestei întrebări se poate trage concluzia clară că 
în teritoriul GAL sunt probleme cu privire la valorificarea producţiei agricole, iar cetăţenii au 

Industria alimentară Procesarea producţiei 
agricole Scheme de calitate Asociativitate Prelucrarea lemnului 

şi silvicultură 
. 43 60 49 49 19 

Măsuri lipsă din strategia actuală 
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conştientizat faptul că aceste trei tipuri de finanţări ar stimula vânzarea produselor, 
respectiv prin procesare şi aplicarea schemelor de calitate, valoarea adăugată a produselor 
agricole va creşte.  

Concluzie:  

Prin metoda LEADER, informaţiile despre finanţările nerambursabile acordate pentru 
dezvoltarea rurală ajung mult mai uşor la cetăţenii din teritoriul GAL. Sunt apreciate 
calitatea şi claritatea informaţiilor oferite, respectiv a asistenţei acordate, iar credibilitatea 
echipei GAL oferă un plus de încrederea pentru cetăţeni.  

Componenţa parteneriatului GAL în care sunt reprezentate toate sectoarele din zonă 
(public, civil, privat), contactul direct dintre populaţie şi echipa GAL şi posibilitatea ca 
cetăţenii de rând să se întâlnească cu factorii decizionali din zonă la evenimentele 
organizate de echipa GAL, conduc inevitabil la dezvoltarea capitalului social local şi la 
îmbunătăţirea guvernanţei locale.  

Având în vedere target-ul de 60% contractare până la data de 31.12.2019, putem aprecia  
considerabilă realizarea procentului de 66.62% contractat la data de referinţă a evaluării, 
respectiv 01.10.2018, în ceea ce priveşte implementarea strategiei. Totodată din 
răspunsurile respondenţilor se reflectă în mod ferm faptul că este nevoie de suplimentarea 
fondurilor pentru rezolvarea eficientă a nevoile locale. 

Concluzionând informațiile de mai sus, evaluatorul, în opinia sa, consideră că la întrebările 
de evaluare aferente temei III, răspunsurile sunt următoarele: 
 
La întrebarea ”Percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a capitalului social 
datorită aplicării metodei LEADER, cuantificată pe o scală” răspunsul este: 

Nu am remarcat o îmbunătăţire Îmbunătăţire medie Îmbunătăţire mare  
    

 
La Întrebarea ” Percepția actorilor locali privind rezultate ale SDL mai bune datorită aplicării 
metodei LEADER, cuantificată pe o scală” răspunsul este: 
Nu am remarcat o îmbunătăţire Îmbunătăţire medie Îmbunătăţire mare  

    
 
La întrebarea ” Percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a guvernanței la 
nivel local datorită aplicării metodei LEADER, cuantificată pe o scală” răspunsul este: 

Nu am remarcat o îmbunătăţire Îmbunătăţire medie Îmbunătăţire mare  
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Tema 4: Factori de succes şi de insucces 

Interviul 
Subiecții de interviu au fost solicitați să prezinte succint câte 3-4 factori de succes și 
insucces. 
Răspunsurile se prezintă în formă tabelară: 
 
Factori de succes Factori de insucces 
Apariția de servicii noi și performante Fonduri insuficiente pentru o dezvoltare 

totală 
Crearea unor locuri de muncă noi în zona 
rurală 

Schimbările legislative 

Creșterea nivelului de trai Riscul de insolvență/faliment al beneficiarilor 
Promovarea măsurilor prin mijloace de 
publicitate locală 

Birocrația 

Asistență oferită beneficiarilor și 
potențialilor beneficiari 

Posibile întârzieri la decontarea cererilor de 
plată 

Buna colaborare a GAL cu UAT-uri, mediul de 
afaceri și ONG-uri 

Schimbarea factorilor economici (oferte, 
prețuri) 

Colaborarea continuă între GAL și 
depunătorii de proiect 

Lipsa informațiilor din anumite domenii 

Respectarea regulamentelor  
Respectarea din partea beneficiarilor a 
termenelor 

 

Atitudine și perseverență  
Interes crescut pentru proiecte  
Nevoi și măsuri identificate judicios  
Încrederea locuitorilor în programul LEADER  
  
Analizând acești factori, în opinia evaluatorului, GAL va trebui să mențină toate aspectele 
care au condus la faptul că factorii pozitivi sunt în număr mai mare decât cei negativi. Pentru 
a contracara efectele factorilor negativi, GAL a întreprins următoarele măsuri până la 
momentul evaluării: 
 Relație continuă cu beneficiarii proiectelor, prin monitorizarea acestora în faza de 

implementare 
 Informarea beneficiarilor cu privire la aspectele la care trebuie să fie atenți 
 Actualizarea cu permanență a site-ului GAL, transmiterea prin mail a noutăților 
 Relație continuă cu autoritățile contractante în vederea implementării cu succes a 

proiectelor, prin discuții permanente cu referire la evaluare, achiziții și decontare 
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Evaluarea chestionarelor 
Întrebarea 6: Care sunt posibilele cauze care afectează negativ implementarea Strategiei 
de Dezvoltare Locală? 
 Migrarea forţei de muncă (în special a tinerilor) 
 Modificările legislative dese şi greu de anticipat 
 Birocraţia 
 Instabilitatea economică 
 Lipsa de informaţii privind posibilitatea accesării de fonduri nerambursabile. 

Au fost enumerate ca posibile cauze ce au pot influenţa negativ dezvoltarea rurală în 
ansamblu naţional.  Dintre toate variantele cel mai des selectat a fost birocraţie ca şi cauză 
ce afectează negativ implementarea SDL. 

Prin implementarea SDL nu se pot influenţa acele 4 cauze, cele mai des selectate (migrarea 
forţei de muncă, legislaţia, birocraţia, instabilitatea economică), doar în cazul stopării 
migrării forţei de muncă se pot întreprinde unele măsuri prin acordarea de finanţări pentru 
motivarea tinerilor să-şi deschidă afaceri în ţară, eventual prin finanţarea unor investiţii prin 
care  se vor crea locuri de muncă. 

 

Varianta cu cele mai puţine optări este lipsa de informaţii privind posibilitatea accesării de 
fonduri nerambursabile. În ciuda eforturilor depuse de către GAL populaţia din zonă este 
conştientă de faptul că multe informaţii cu privire la accesarea de fonduri nerambursabile 
nu ajung la ei. Această lipsă de informaţii nu se referă strict doar la programul LEADER ci şi la 
alte programe de finanţări care pot fi complementare cu programul LEADER. 
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Migrarea  Legislaţia Birocraţia Instabilitatea  Lipsa de 
informaţii  

Număr 67 64 79 50 46 

Cauze care afectează negativ  
implementarea SDL 
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Întrebarea 7: 7. Ce influenţează în mod pozitiv potenţialul de dezvoltare a teritoriului? 

 Posibilitatea accesării fondurilor nerambursabile 
 Extinderea întreprinderilor agricole şi neagricole 

 
Din cele două posibilităţi identificate la nivelul teritoriului este un consens evident la nivel 
de teritoriu deoarece mai mult de 77% dintre respondenţi văd o mare posibilitate în 
accesarea de fonduri nerambursabile. Sunt conştienţi că este o posibilitate care necesită o 
atenţie sporită. 
 

 
 
Şi extinderea  întreprinderilor are un impact pozitiv, conform răspunsurilor aproape 58% se 
bazează pe o dezvoltare prin mărirea capacităţii şi competitivităţii întreprinderilor existente 
din zonă. 
 
În concluzie sunt foarte mulţi factori externi care influenţează negativ implementarea 
strategiei cum ar fi birocraţia, migrarea forţei de muncă şi modificările dese ale legislaţiei 
care conduc la neîncrederea investitorilor şi descurajează mediul antreprenorial. În această 
situaţie GAL poate emite propuneri de modificare a acestora, cu speranța că vor fi făcute 
modificări care să ajute la implementarea cu succes a SDL. 
Prin SDL sunt în implementare măsuri unde sunt avantajaţi tinerii investitori respectiv sunt 
încurajate investiţiile prin care se vor crea locuri de muncă. 
În vederea dezvoltării  teritoriului poate fi o idee bună ca echipa GAL să poată oferii 
informaţii de bază şi despre alte programe de finanțări nerambursabile ce pot fi 
implementate cu succes pe teritoriul GAL sau dacă putem fi mai optimişti este necesară ca 
în următoarea perioadă de programare GAL să poată fi beneficiar de multifond, astfel 
putând fii satisfăcute nevoi mai multe și mai exhaustive. 
  

Posibilitatea accesării fondurilor  

Extinderea întreprinderilor  

74 

55 

Ce influenţează în mod pozitiv potenţialul de 
dezvoltare a teritoriului 
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Tema 5: Contribuția SDL la aria de intervenție 6B 

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

 Măsurile aplicate prin domeniul de intervenţie 6B vor sprijini realizarea de investiţii 
în servicii şi infrastructură de bază încurajând astfel dezvoltarea rurală locală prin 
implementarea de strategii locale în cadrul  abordării Leader. 
 La această temă de evaluare au fost folosite următoarele metode de evaluare: 
analiza de birou, analiza datelor administrative, studiul documentelor. 
Această metodă sau tehnică de evaluare este un proces de colectare și analiză a 
informațiilor relevante pentru evaluare, din surse scrise ‐ de ex. date de monitorizare, 
situații centralizate privind monitorizarea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală, 
rapoarte de selecție, extrase din proiecte depuse (descrierea succintă a proiectelor). 
Informațiile colectate prin studiul documentelor oferă o bază importantă de înțelegere a 
contextului de implementare a intervențiilor, a progresului implementării strategiei, a 
factorilor care influențează pozitiv sau negativ implementarea și rezultatele obținute, a 
dinamicii mediului socio‐economic cu relevanță pentru obiectivele strategiei. 

Pentru a răspunde la  întrebarea de evaluare: În ce măsură a sprijinit SDL dezvoltarea 
locală în zonele rurale?,  au fost luate în vedere următoarele Criterii de evaluare: 

 
• Serviciile şi infrastructurile locale în zonele rurale au fost îmbunătăţite; 
• Accesul la serviciile şi la infrastructurile locale în zonele rurale a crescut; 
• Strategiile de dezvoltare locală au determinat crearea de oportunităţi de ocupare a 

forței de muncă. 
 

La această întrebare de evaluare s-au analizat documentele de monitorizare, datele de 
monitorizare, situațiile centralizate privind monitorizarea implementării Strategiei de 
Dezvoltare Locală, descrierea succintă a proiectelor şi rapoartele de selecție  întocmite până 
în data de 01.10.2018. 
Contribuția SDL la Aria de intervenție 6B se poate analiza din două puncte de vedere:  
- Măsurile incluse în SDL care fac parte din domeniul de intervenție 6B și 
- Măsura LEADER (sM 19.2) care este programată în cadrul domeniului de intervenție 6B 

În Strategia de Dezvoltare Locală a GAL/Asociația Târnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni au fost 
incluse 3 Măsuri, fiecare cu indicatori proprii, care fac parte din domeniul de intervenție 6B 
Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale. Măsurile corespund obiectivelor art.20 Servicii 
de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale din Reg. (UE) nr.1305/2013. Aceste Măsuri 
sunt: M61/6B Îmbunătățirea calității vieții rurale, M62/6B Ocrotirea moștenirii rurale și  
M64/6B Dezvoltarea infrastructurii sociale. 

În Fișa tehnică a  măsurii  M61/6B Îmbunătățirea calității vieții rurale, sunt specificate 
următoarele: Măsura contribuie la îmbunătăţirea sau extinderea serviciilor locale de bază 
destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale și a infrastructurii 
aferente; îmbunătățirea infrastructurii la scară mică și investiții de uz public. Măsura vizează 
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satisfacerea unor nevoi ale comunității locale, dezvoltarea socio-economică a teritoriului. 
Dezvoltarea socio-economică a spaţiului rural este indispensabil legată de existenţa unei 
infrastructuri rurale, existența și accesibilitatea serviciilor de bază, inclusiv a celor de 
agrement, social, socio-medical, comunitar și cultural. Totodată, la această măsură apar ca 
obiective specifice: îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor și îmbunătățirea 
serviciilor publice locale. La această Măsură au fost planificate următorii indicatori de 
monitorizare: Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: 23.000; 
Cheltuielile publice totale: 320.000 Euro 

În Fișa tehnică a  măsurii  M62/6B Ocrotirea moștenirii rurale, sunt specificate că, 
Organizațiile societății civile contribuie la dezvoltarea activităților culturale, sociale, de sport 
și de tineret, completând activitatea autorităților locale. Sprijinirea acestora, creșterea 
responsabilității lor în rezolvarea problemelor locale și în dezvoltarea comunității rurale este 
foarte important în privința incluziunii sociale și a prevenirii depopulării zonelor rurale. 
Organizațiile societății civile sunt motorul dezvoltării comunității rurale în colaborare cu 
autoritățile locale, nivelul de activitate a societății civile face referire la faptul că populația 
locală are voința de a influența formarea condițiilor proprii de viață. Implicarea ONG-urilor 
în dezvoltarea mediului rural va contribui la realizarea unei dezvoltări dinamice. Obiective 
specifice ale măsurii sunt: participarea activă a societății civile în dezvoltarea comunității; 
implicarea societății civile în dezvoltarea echilibrată a mediului rural; creșterea numărului de 
locuitori din zonele rurale care beneficiază de servicii îmbunătățite; diversificarea 
domeniului de agrement comunitar  – cultură, sport, turism, tradiții; promovarea ocrotirii 
moștenirii locale rurale. La această Măsură au fost planificate următoarele indicatori de 
monitorizare: Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: 5.000; 
Cheltuielile publice totale: 49.318 Euro. 

În Fișa tehnică a  măsurii  M64/6B Dezvoltarea infrastructurii sociale, sunt specificate că 
această Măsura, are ca scop combaterea excluziunii sociale de pe teritoriul GAL. Măsura 
contribuie la înfiinţarea, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii sociale existente. Prin 
înființarea unor infrastructuri care vor facilita integrarea persoanelor de etnie romă în 
comunitățile locale se vor înfiinţa şi alte asociaţii pe problemele romilor în teritoriu, astfel 
având acces la astfel de facilităţi și alte comunități rome. Gradul redus al serviciilor sociale şi 
comunitare din teritoriu se datorează numărului foarte mic de ONG-uri care activează în 
domeniul social şi aceste servicii sunt insuficient dezvoltate pentru persoanele vârstnice/cu 
handicap. Măsura contribuie la reducerea imposibilităţii de accesare a fondurilor de 
infrastructură socială. Obiectivul specific al Măsurii este: reducerea gradului de sărăcie şi 
îmbunătăţirea serviciilor locale. La această Măsură au fost planificate următoarele indicatori 
de monitorizare: Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: 800; 
Număr de locuri de muncă nou create: 2; Cheltuielile publice totale: 50.000 Euro. 

Luând în considerare cele sus menționate, se poate afirma că proiectele depuse și finalizate 
în cadrul acestor măsuri vor contribui la atingerea rezultatelor planificate și așteptate în 
cadrul domeniul de intervenție 6B. 

După analizarea documentelor de monitorizare privind stadiul implementării proiectelor, s-a 
constatat că în cadrul măsurilor sus menționate nu a fost finalizat nici un proiect până la 
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data de 01.10.2018. Acest aspect conduce la faptul că indicatorii nu sunt îndepliniți și nu se 
pot lua în considerare. Astfel, în această fază de evaluare, analizarea se concentrează pe 
proiectele contractate până la data de 01.10.2018. 

În cadrul celor 6 sesiuni de selecție a proiectelor organizate de GAL/Asociația Târnava Mică 
Bălăușeri-Sărățeni au fost contractate un număr de 10 de proiecte, care se încadrează în 
sectorul prioritar P6 și în domeniul de intervenție 6B-Încurajarea dezvoltării locale în zonele 
rurale. Valoarea nerambursabilă totală a proiectelor contractate în acest domeniu este de 
604.786,01 euro. 

 În cadrul Măsurii M61/6B Îmbunătățirea calității vieții rurale, au fost contractate 7 proiecte 
cu o valoare totală nerambursabilă de 476.881,16 euro.  În ceea ce privește investițiile vizate 
prin aceste proiecte contractate, se pot centraliza în următorul fel: 

- 2 proiecte în cadrul cărora vor fi achiziționate utilaje și echipamente pentru îmbunătățirea 
serviciilor publice de gospodărire locală în cadrul primăriilor. 

- 1 proiect destinat îmbunătățirii și dezvoltării serviciului public local pentru situații de 
urgență prin achiziționarea unei autospeciale pentru stingerea incendiilor. 

- 3 proiecte în cadrul cărora vor fi îmbunătățite infrastructuri de bază la scara mică prin 
investiții pentru modernizarea rețelelor stradale (1 proiect cu asfaltare de drumuri și 2 
proiecte cu reabilitarea trotuarelor) 

- 1 proiect destinat îmbunătățirii infrastructurii de agrement de uz public prin dotarea și 
amenajarea spațiilor publice și de agrement pentru populația rurală (amenajarea și dotarea 
parcului central al orașului).  

Toți beneficiarii ale acestor proiecte au primit punctaj la CS - Proiectul să deservească un 
număr cât mai mare din populație, după finalizarea implementării proiectelor se poate 
asuma un număr de 44.094 locuitori care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite, 
la indicatori de rezultat. 

În cadrul Măsurii  M62/6B Ocrotirea moștenirii rurale au fost contractate 3 proiecte, cu o 
valoare totală nerambursabilă de 127.904,85 euro.  

Primul proiect are ca obiectiv păstrarea patrimoniului cultural prin amenajarea unei expoziții 
permanente cu obiecte de patrimoniu autentice care pot reprezenta atmosfera interioarelor 
din sec.17-19. Pe lângă acest obiectiv proiectul are ca scop deschiderea de noi oportunități 
în dezvoltarea locală și în dezvoltarea microregiunii și creșterea numărului de locuitori din 
zonele rurale care beneficiază de servicii îmbunătățite (expoziția va fi accesibilă tuturor 
cetățenilor din microregiune). Al doilea proiect are ca scop promovarea şi păstrarea 
tradiţiilor populare locale prin dotarea unui ansamblu de muzică şi dans popular cu 
echipamente folclorice (costume tematice, instrumente muzicale). Al treilea proiect are ca 
scop conservarea patrimoniului local și păstrarea tradițiilor prin reabilitarea unei biserici 
reformate. La finalizarea implementării proiectului investiția va fi introdusă în circuitul 
turistic, prin înscrierea acesteia într-o rețea de promovare turistică. Având în vedere faptul 
că biserica reformată va fi capabilă să furnizeze o gamă diversificată de oferte, ca 
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desfăşurarea unor evenimente, concerte, colocvii, întruniri, acesta va contribui la deservirea 
unui număr ridicat de turiști, vizitatori și locuitori. 

După finalizarea implementării proiectelor se pot asuma un număr de 13.055 locuitori care 
beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite, la indicatori de rezultat. 

În cadrul Măsurii M64/6B Dezvoltarea infrastructurii sociale, până în data de 01.10.2018 nu 
a fost depus nici-un proiect. 

DACĂ, proiectele contractate sus menționate vor fi implementate și finalizate indicatorii 
de monitorizare specifice domeniului de intervenție 6B, se vor arăta astfel: 

Măsuri Indicatori de rezultat stabilite în 
cadrul SDL 

Indicatori de rezultat pe baza 
proiectelor contactate  

M61/6B 

Populație netă care beneficiază de 
servicii/infrastructuri 
îmbunătățite:23000 
Locuri de muncă create:0 
Cheltuielile publice totale: 320000 

Populație netă care beneficiază de 
servicii/infrastructuri 
îmbunătățite:44094 
Locuri de muncă create:0 
Cheltuielile publice totale: 476881,16 

 
M62/6B 

Populație netă care beneficiază de 
servicii/infrastructuri 
îmbunătățite:5000 
Locuri de muncă create:0 
Cheltuielile publice totale:49318 

Populație netă care beneficiază de 
servicii/infrastructuri 
îmbunătățite:13055 
Locuri de muncă create:0 
Cheltuielile publice totale:127904,85 

 
M64/6B 

Populație netă care beneficiază de 
servicii/infrastructuri 
îmbunătățite:800 
Locuri de muncă create:2 
Cheltuielile publice totale:50000 

Populație netă care beneficiază de 
servicii/infrastructuri îmbunătățite:0 
 
Locuri de muncă create:0 
Cheltuielile publice totale:0 

 
După cum se vede, numărul populației care beneficiază de servicii/infrastructuri 
îmbunătățite pe baza proiectelor contractate, a depășit numărul indicatorilor planificaţi. 
În ceea ce privește locurile de muncă nou create, trebuia luată în considerare Nota de 
informare nr.204520/26.09.2018 trimisă de AM-PNDR referitor la crearea locurilor de 
muncă prin măsurile de sprijin financiar propuse de GAL prin SDL. În această Notă de 
informare sunt clarificate că, Măsurile de sprijin financiar propuse prin SDL în temeiul art.20 
din Reg. 1305/2013, corespund Obiectivului III, Priorității 6 și DI 6B, indicatorul de 
monitorizare fiind, ”Populația netă care beneficiază de infrastructura nou creată”. 
Obiectivele acestui articol răspund nevoilor comunității, sunt realizabile prin intermediul 
beneficiarilor publici (APL, ONG etc.) și nu susțin afacerile private bazate de profit, care sunt 
generatoare de locuri de muncă. Potrivit prevederilor din art.20, aceste măsuri vizează 
exclusiv infrastructura la scară mică, astfel cadrul legal european nu permite crearea 
locurilor de muncă din FEADR prin măsurile de sprijin financiar întemeiate pe art.20. 

În consecință, indicatorul ”numărul de locuri de muncă” nu este specific art.20, nu trebuie 
menționat în cuprinsul SDL și locurile de muncă propuse/realizate prin proiectele depuse în 
cadrul art.20, nu pot fi colectate și raportate ca indicator de rezultat.  
În cadrul Măsurii M64/6B Dezvoltarea infrastructurii sociale, au fost propuse 2 locuri de 
muncă nou create, dar pe baza celor sus menționate acest indicator trebuie să fie 
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redistribuit prin modificare de SDL, către măsuri care susțin investiții productive, prin 
intermediul cărora se poate realiza și susține acest indicator. 

Luând în considerare toate informațiile prezentate mai sus, se poate afirma că prin 
implementarea acestor proiecte serviciile şi infrastructurile locale în zonele rurale au fost 
îmbunătăţite; accesul la serviciile şi la infrastructurile locale în zonele rurale a crescut, ca 
urmare au beneficiat un număr mai mare din populație față de cea planificată, în ceea ce 
priveşte serviciile/infrastructurile îmbunătățite. 

A doua fază de evaluare la această temă se face din perspectiva sub-Măsurii 19.2 care este 
programată în cadrul domeniului de intervenție 6B. În acest caz se pot analiza locurile de 
muncă nou create în cadrul tuturor proiectelor contractate până la data de 01.10.2018. 
La GAL/Asociația Târnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni, prin proiectele contractate (2 proiecte în 
cadrul Măsurii 21/2B; 8 proiecte în cadrul Măsurii 65/6A) beneficiarii vor înființa 9 noi locuri 
de muncă, după finalizarea implementării. 

Având în vedere că nu a fost finalizat nici un proiect până la data de 01.10.2018, indicatorii 
prezentați mai jos sunt cuantificate pe baza proiectelor contractate și se pot lua în 
considerare numai în cazul în care implementarea proiectelor va fi finalizată.  

În ceea ce privește indicatorii: Procentajul populației rurale vizate de strategiile de 
dezvoltare locală și Procentajul populației rurale care beneficiază de servicii/infrastructuri 
îmbunătățite trebuie făcută o precizare:  
Populaţia stabilă a teritoriului GAL Târnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni este de 23.629 de 
locuitori. SDL-ul acoperă întreaga populație a teritoriului GAL care beneficiază de 
servicii/infrastructuri îmbunătățite, deci procentajul va fi 100%. Însă, după cum reiese din 
indicatorii de monitorizare  populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri 
îmbunătățite prin proiectele contractate, va fi: 57.149 de locuitori, procentajul fiind 
241,86%. Acest decalaj provine din faptul că, 1 locuitor poate beneficia de mai multe 
servicii/infrastructuri îmbunătățite și în cazul GAL Târnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni, există 
APL-uri care au depus mai multe proiecte în cadrul căreia beneficiarii indirecți sunt aceeași. 

INDICATORI: 

• Procentajul populației rurale vizate de strategiile de dezvoltare locală: 100% 
• Procentajul populației rurale care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: 

241,86% 
• Locuri de muncă create în cadrul proiectelor sprijinite (LEADER): 9 (în fază de contractare 

momentan) 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE: 

• Număr de proiecte/iniţiative susţinute prin SDL: 20/20 

În opinia evaluatorului la întrebarea de evaluare nr.6 privind sprijinirea dezvoltării locale în 
zonele rurale de către SDL răspunsul este: 

În mică măsură În măsură medie În mare măsură 
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Concluzii, recomandări şi lecţii învăţate 
 

După analizarea documentelor de monitorizare privind stadiul implementării proiectelor, s-a 
constatat că GAL/Asociația Târnava Mică Bălăușeri-Sărățeni nu are nici un proiect finalizat 
până la data de 01.10.2018. Acest aspect conduce la faptul că indicatorii nu sunt îndepliniți 
și nu pot fi luaţi în considerare. Astfel, în această fază de evaluare, analizarea se 
concentrează pe proiectele contractate până la data de 01.10.2018 și se bazează pe ipoteza 
”Dacă". Indicatorii stabiliţi pentru cele 9 Măsuri incluse în SDL, contribuie la atingerea 
obiectivelor, priorităților și domeniilor de intervenție. Aceşti Indicatori de monitorizare 
stabiliţi în SDL reprezintă un target asumat la momentul elaborării SDL. Fiecare Domeniu de 
intervenție are indicatori specifici, măsurabili și relevanţi. Ca urmare, proiectele depuse și 
contractate în cadrul LEADER, prin angajarea și realizarea indicatorilor vor contribui la 
atingerea obiectivelor. 
 

Nu au fost efectuate modificări foarte esențiale și relevante care pot afecta în mare măsură 
SDL-ul față de cele prezentate în strategia inițială. Modificările au fost efectuate din 
inițiativa unor clarificări sau note trimise de AM-PNDR, sau din cauza modificărilor legislative 
ori din cauza unor corecții tehnice în vederea evitării interpretărilor incorecte. Toate 
modificările efectuate au contribuit la o implementare mai eficace a Strategiei de Dezvoltare 
Locală. Totodată, nici-o modificare nu a influențat negativ măsurile, nici indicatorii de 
monitorizare în cadrul SDL și nici logica de intervenție. Obiectivele, prioritățile și domeniile 
de intervenție au rămas aceeași şi nici indicatorii de rezultat nu au suferit modificări, în 
consecință, nevoile de la momentul elaborării SDL până în prezent au rămas la fel. 
 

Din perspectiva logicii intervenției SDL, analizând răspunsurile celor intervievați se prevede 
faptul că este necesară infuzia de fonduri nerambursabile și pe viitor, deoarece nevoile 
teritoriului persistă în continuare, sumele alocate în actuala strategie fiind doar în mică 
măsură suficiente. Se recomandă axarea pe măsuri care creează noi locuri de muncă. 
Totodată este important ca GAL să poată accesa fonduri multiple, pentru a putea satisface și 
alte tipuri de nevoi apărute în teritoriu. Acest rezultat se poate observa şi la centralizarea 
rezultatelor colectate prin aplicarea chestionarelor, unde majoritatea respondenţilor 
apreciază ca foarte utile, dar insuficiente fondurile alocate prin LEADER. 
 

Având în vedere răspunsurile cu privire la percepția actorilor locali privind gradul de 
îmbunătățire a capitalului social, privind rezultate ale SDL mai bune și privind gradul de 
îmbunătățire a guvernanței la nivel local datorită aplicării metodei LEADER, se recomandă 
păstrarea a cel puțin nivelului actual de promovare a metodei, care a contribuit la o mai 
bună conlucrare între diferitele sectoare ale teritoriului ( privat, public, civil) reușindu-se 
astfel atingerea unor rezultate mai bune ale SDL. Se recomandă a se pune accent pe viitor 
pe partea de aplicare a metodei LEADER în domeniul guvernanței la nivel local, prin 
modelarea unor proiecte mai specifice principiului LEADER. Componenţa parteneriatului 
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GAL în care sunt reprezentate toate sectoarele din zonă (public, civil, privat), contactul 
direct dintre populaţie şi echipa GAL şi posibilitatea ca cetăţenii de rând să se întâlnească cu 
factorii decizionali din zonă la evenimentele organizate de echipa GAL, conduc inevitabil la 
dezvoltarea capitalului social local şi la îmbunătăţirea guvernanţei locale. 
 

Din centralizarea răspunsurilor din chestionarelor rezultă în mod clar necesitatea GAL în 
teritoriu şi faptul că populaţia are încredere în echipa GAL, în experienţa şi în asistenţa 
acordată de ei. Se face dovada abordării corecte a metodei LEADER, dar este necesară 
animarea teritoriului prin evenimente de informare, prin care se vor face cunoscute 
populaţiei de pe teritoriul GAL proiectele implementate cu fonduri nerambursabile prin 
programul LEADER. Având în vedere că în perioada acoperită de actuala evaluare nu s-a 
finalizat nici un proiect evenimentele de informare nu puteau fi doar orientative. Sunt 
capitole unde se pot aduce îmbunătăţiri, mai ales în modul de comunicare a rezultatelor 
obţinute respectiv în promovarea mai eficientă a programului LEADER în unele localităţi 
unde interesul faţă de acest program este mai scăzut (comuna Veţca). Se recomandă 
totodată utilizarea mai eficientă a posibilităţii de a disemina informaţii prin postul local de 
televiziune prin realizarea unui film de prezentare a realizărilor de succes al GAL. 
 

Analizând factorii de succes și de  insucces care pot influența implementarea SDL, sunt 
foarte mulţi factori externi care influenţează negativ implementarea strategiei cum ar fi 
birocraţia, migrarea forţei de muncă şi modificările dese ale legislaţiei care conduc la 
neîncrederea investitorilor şi descurajează mediul antreprenorial. În această situaţie GAL 
poate emite propuneri de modificare a acestora, cu speranța că vor fi făcute modificări care 
să ajute la implementarea cu succes a SDL. 
 

În vederea dezvoltării  teritoriului poate fi o idee bună ca echipa GAL să poată oferii 
informaţii de bază şi despre alte programe de finanțări nerambursabile ce pot fi 
implementate cu succes pe teritoriul GAL sau dacă putem fi mai optimişti este necesară ca 
în următoarea perioadă de programare GAL să poată fi beneficiar de multifond, astfel 
putând fii satisfăcute nevoi mai multe și mai exhaustive. 
 

Prin implementarea proiectelor depuse şi contractate serviciile şi infrastructurile locale în 
zonele rurale au fost îmbunătăţite; accesul la serviciile şi la infrastructurile locale în zonele 
rurale a crescut, ca urmare numărul populaţiei care va beneficia de serviciile/ 
infrastructurile îmbunătățite va fi mai mare față de cea planificată.  
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