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1. PREFAȚĂ 

 

1.1. Ce reprezintă documentul 

 

Documentul de față reprezintă rezultatul unui efort comun, participativ la nivelul Asociaţiei GAL 

Microregiunea Someș – Codru, de a identifica ceea ce funcţionează sau nu în implementarea 

strategiei pentru dezvoltarea teritoriului. Ca urmare a analizei, se vor propune, dacă e cazul, 

măsuri corective, care să conducă la învăţarea unor lecţii utile de către managementul SDL, 

pentru îmbunătățirea implementării și pentru dezvoltarea strategiilor viitoare. 

Prezenta evaluare urmărește să ofere răspunsuri privind următoarele teme:  

 Relevanța intervenției față de nevoile socio-economice prezente în teritoriu; 

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

 Nivelul de eficiență cu care au fost utilizate resursele pentru obținerea rezultatelor; 

 În ce măsură efectele obținute se datorează intervenției, independent de alți factori sau alte 

intervenții care au influențat aceste efecte; 

 Șansele ca rezultatele obținute să fie menținute sau dezvoltate în viitor; 

 Impactul activităților de animare a teritoriului; 

 Valoarea adăugată LEADER în teritoriu. 

 

1.2. Contextul și perioada în care a avut loc evaluarea 

 

Decizia de implementare a programului LEADER în Microregiunea Someș-Codru s-a născut din 

dorinţa comunităţilor de a se implica în dezvoltarea economică şi socială a spațiului rural, în 

cadrul căruia acestea activează, respectând nevoile, valorile şi specificul local. Astfel, la sfârşitul 

anului 2012 s-a constituit Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Microregiunea Someş-Codru, un 

parteneriat format din: 
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 Reprezentanţi ai administraţiei locale din comunele componente ale microregiunii; 

 Organizaţii neguvernamentale locale; 

 Reprezentanţi ai comunităţii locale; 

 Reprezentanţi ai mediului de afaceri privat din microregiune. 

Asociația numără în prezent 23 de membri cu următoarea pondere:  

 34,8% parteneri publici,  

 43,47% parteneri privați și  

 21,73% reprezentanți ai societății civile. 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Someș-Codru dorește o evaluare 

intermediară  participativă a ,,Strategiei de Dezvoltare Locală 2016-2020 a Microregiunii Someș-

Codru", bazându-se pe principiul „de jos în sus”, de care s-a ținut cont și în procesul de 

elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locală 2016–2020 a Microregiunii Someş-Codru, partenerii 

locali fiind implicați activ în elaborarea unui document strategic, în concordanţă cu cerinţele şi 

obiectivele Politicii Agricole Comune şi a PNDR 2014–2020 şi care să răspundă cel mai bine 

nevoilor de dezvoltare ale acestora şi totodată să reflecte voinţa lor. 

Evaluarea reflectă progresul implementării strategiei pentru perioada 06.12.2016-01.10.2018. 

Evaluarea a fost realizată în perioada 12.11.2018 – 15.01.2019, pe parcursul acesteia fiind 

implicați: 

 echipa operaţională a GAL, formată din 2 angajaţi ai departamentului administrativ cu 

responsabilităţi în ceea ce priveşte evaluarea şi monitorizarea SDL şi Directorul Executiv 

al Consiliului Director. Acestia au analizat oportunitatea, nevoile și modul de organizare 

al procesului de evaluare, au redactat un caiet de sarcini aferent serviciului de evaluare 

şi au organizat şi participat la întâlniri de lucru pentru analiza stadiului de implementare 

a măsurilor de finanţare din cadrul SDL, în etapele de depunere, contractare și 

implementare; logica intervenției, valoarea adăugată a LEADER şi activitatea GAL-ului în 

general; 
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 membrii GAL, care au completat un chestionar, răspunzând unor întrebări referitoare la 

încrederea în abordarea LEADER, aprecierea activităților de informare și animare, 

realizările și neajunsurile GAL Microregiunea Someș-Codru în perioada evaluată, etc.; 

 potențiali beneficiari, reprezentanți ai entităților care au aplicat pentru finanțare la GAL 

Microregiunea Someș-Codru, care prin intermediul unui interviu au relatat experiența cu 

privire la procesul de informare, depunere a proiectelor, imaginea GAL, opinii despre 

abordarea LEADER, realizări și neajunsuri constatate; 

 un evaluator extern, care a condus procesul participativ de evaluare și a redactat 

raportul de evaluare care ulterior a fost supus revizuirii de către echipa operațională în 

cadrul unor întâlniri de lucru. 

2. REZUMAT 

La sfârşitul anului 2012 s-a constituit Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Microregiunea Someş-

Codru, un parteneriat format din 23 de membri, reprezentanţi ai administraţiei locale din 

comunele componente ale microregiunii; organizaţii neguvernamentale locale; reprezentanţi ai 

comunităţii locale; reprezentanţi ai mediului de afaceri privat din microregiune. Decizia de 

implementare a programului LEADER în teritoriul Microregiunea Someș-Codru s-a născut din 

dorinţa comunităţilor de a se implica în dezvoltarea economică şi socială a spațiului rural, 

respectând nevoile, valorile şi specificul local.  

Prin continuarea implementării programului LEADER la nivelul teritoriului GAL Microregiunea 

Someş-Codru se urmăreşte atingerea obiectivelor generale şi specifice ale Politicii Agricole 

Comune ale Uniunii Europene şi ale PNDR 2014-2020 care vizează: favorizarea competitivităţii 

agriculturii, ca ramură principală de activitate în spaţiul rural; asigurarea gestionării durabile a 

resurselor naturale şi combaterea schimbărilor climatice; obţinerea unei dezvoltări teritoriale 

echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de 

muncă. 

În perioada 2016-2020 Strategia de Dezvoltare Locală a teritoriului și-a propus să se 

concentreze pe promovarea organizării lanţului alimentar, inclusiv procesarea şi 

comercializarea produselor agricole, pe diversificarea economiei locale prin încurajarea 
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activităţilor non-agricole dar în același timp să susțină diversificarea serviciilor de bază destinate 

populației inclusiv cele sociale pentru a contribui la creșterea calităţii vieții în microregiune. În 

acest ciclu de programare s-a propus sprijinirea următoarelor domenii: agricultura; industria, 

serviciile și turismul; dezvoltarea satelor, prin servicii publice destinate populației.  

Ca urmare a procesului de evaluare a implementării SDL s-au constatat următoarele: 

 Logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală este relevantă la momentul 

evaluării intermediare față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare al 

teritoriului neexistând în perioada evaluată modificări ale SDL în ceea ce priveşte logica 

intervenţiei;  

 Au fost organizate și lansate un număr de 8 sesiuni de depunere de proiecte în care au 

fost depuse 20 de cereri de finanțare din care: 

- 5 proiecte cu o valoare publică de 247.015 Euro se află în evaluare la GAL 

- 3 proiecte cu o valoare publică de 155.516 Euro se află în evaluare la AFIR   

- 10 proiecte cu o valoare publică de 727.880 Euro au fost aprobate spre finanțare de 

către AFIR din care 8 proiecte cu o valoare publică de 432.723 Euro au fost 

contractate; 

- 2 proiecte nu au fost aprobate spre finanţare de către AFIR.  

 

 

20 

15 

3 

10 

2 

8 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

Nr proiecte 
depuse la GAL 

Nr proiecte 
eligibile si 

selectate la GAL 

Nr. proiecte 
aflate in 

evaluare la AFIR 

Nr. proiecte 
declarate 

eligibile la AFIR 

Nr. Proiecte 
declarate 

neeligibile la 
AFIR 

Nr proiecte 
contractate 

Numărul de proiecte aflate în diferite faze de selecție,  
pentru toate măsurile de finanţare din SDL,  

până la data de 01 octombrie 2018 



8 
 

 

 

 Valoarea totală a plăților rambursate către beneficiari în perioada raportării este de 0 

euro;  

 În perioada evaluării intermediare, GAL Microregiunea Someș-Codru a utilizat 17,17% 

din bugetul de funcționare alocat; 

55% 

100% 

Procent valoare publică a proiectelor declarate eligibile de 
către AFIR din bugetul SDL la data de 01 octombrie 2018 

Valoarea publică a proiectelor declarate eligibile de AFIR (727.880 Euro) 

Total SDL (1.315.505 Euro) 

33% 

100% 

Procent valoare publică a proiectelor contractate din bugetul 
SDL la data de 01 octombrie 2018 

Valoarea publică a proiectelor contractate (432.723 Euro) Total SDL (1.315.505 Euro) 



9 
 

 

 Există un echilibru între gradul de contractare fonduri la nivel de SDL și costuri de 

funcționare. 

 

Nivel fonduri contractate la nivel de SDL* 33% 

Nivel absorbție de fonduri la nivel de 

funcționare GAL** 

17,17% 

*exprimat în procent proiecte contractate în urma procesului de selecție realizat la nivel de 

GAL, raportat la valoarea SDL 

** exprimat în procent fonduri cheltuite din totalul fondurilor alocate bugetului de funcționare 

al GAL 

 

 Măsurile, procedurile și activitățile de sprijin sunt definite optim și sunt suficiente 

pentru a realiza rezultatele așteptate până la finalizarea implementării SDL (anul 2023) 

 SDL a fost revizuită de 3 ori, dar nu au fost modificări majore. De 2 ori s-a revizuit 

strategia la inițiativa GAL (o revizuire a vizat eliminarea din cadrul fişelor măsurii 

GALMSC 4/6B şi GALMSC 5/6B a obligativităţii prezentării de către beneficiari a avizelor 

emise de către OAR în contextul încheierii protocolului de colaborare între AFIR şi OAR 

100% 

17,17% 

Procentul utilizării costurilor de funcționare, până 
la data de 01 octombrie 2018 

Costuri funcționare totale (309.391 Euro) Costuri fincționare utilizate (53.123 Euro) 
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(Ordinul arhitecţilor din România), iar a doua revizuire a fost cu caracter administrativ, 

renunțându-se la o poziție din organigrama GAL). Cea de-a treia revizuire a fost realizată 

în urma unor clarificări aduse de MADR cu privire la indicatorul specific axei LEADER 

“locuri de muncă nou create”, realizându-se o repoziţionare a acetui indicator în cadrul 

măsurilor de finanţare din SDL: 

 Activităţile specifice implementării SDL şi a contractului de finanţare pentru cheltuielile 

de funcţionare şi animare a GAL decurg conform graficului de activități planificat, fără 

abateri majore. În perioada de evaluare au fost realizate: 

- 2 sesiuni de instruire a angajaţilor GAL şi a liderilor locali;  

- au fost organizate, în fiecare an de implementare (2017 şi 2018) şi în fiecare comună 

care alcătuieşte teritoriul Microregiunii Someş-Codru, câte un seminar de 

promovare al SDL în cadrul cărora au fost prezentate oportunităţile de accesare a 

fondurilor europene prin GAL, condiţiile de accesare a fondurilor (Ghidurile 

solicitantului) precum şi bugetele disponibile pe fiecare măsură de finanţare; 

- au fost realizate 500 pliante cu privire la oportunităţile de finanţare din cadrul SDL 

care au fost diseminate în cadrul seminariilor de promovare; 

- au fost publicate într-un cotidian cu distribuţie la nivel judeţean un număr de 11 

comunicate de presă cu privire la lansarea/prelungirea apelurilor pentru cereri de 

proiecte; 

- a fost actualizată în permanenţă pagina web www.galsomescodru.ro a GAL cu 

informaţii de interes cu privire la SDL, calendarul estimativ al lansării sesiunilor de 

cereri de proiecte, ghidurile solicitantului pentru măsurile sprijinite prin SDL, 

rapoartele de selecţie a proiectelor depuse, informaţii cu privire la acţiunile 

întreprinse de către GAL, etc; 

- a fost promovat teritoriul GAL şi producătorii agricoli din teritoriu în cadrul unor 

evenimente: Festivalul Prunelor de la Medieşu Aurit şi Expo Fabricat în Satu Mare.     

 La nivelul măsurilor de finanţare cuprinse în SDL, 3 măsuri au fost lansate de două ori şi 

2 măsuri au fost lansate o singură dată. Redăm sintetizat în graficul de mai alocarea 

http://www.galsomescodru.ro/
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publică totală aferentă măsurilor și valoarea publică a proiectelor depuse la GAL ca 

urmare a activităților de informare și animare:  

 

 S-au realizat mai multe activități de cooperare internațională, s-au vizitat și s-a primit 

vizita unor GAL-uri similare din UE; S-au organizat festivaluri locale de promovare a GAL 

şi a produselor locale. 

 

3. CONTEXT 

3.1. Contextul strategiei de dezvoltare locală  

Prin continuarea implementării programului LEADER la nivelul teritoriului G.A.L. Microregiunea 

Someş-Codru se urmăreşte atingerea obiectivelor generale şi specifice ale Politicii Agricole 

Comune ale Uniunii Europene şi ale PNDR 2014-2020 care vizează: 

 Favorizarea competitivităţii agriculturii, ca ramură principală de activitate în spaţiul 

rural; 

 Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale şi combaterea schimbărilor 

climatice; 

 Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale, 

inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă. 
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În perioada 2016-2020 Strategia de Dezvoltare Locală a teritoriului și-a propus să se 

concentreze pe promovarea organizării lanţului alimentar, inclusiv procesarea şi 

comercializarea produselor agricole, pe diversificarea economiei locale prin încurajarea 

activităţilor non-agricole dar în același timp va susține diversificarea serviciilor de bază 

destinate populației inclusiv cele sociale pentru a contribui la creșterea calităţii vieții în 

microregiune. 

În anul 2016, anul elaborării strategiei de dezvoltare locală s-a propus sprijinirea următoarelor 

domenii: 

- Agricultura; 

- Industria, serviciile și turismul; 

- Dezvoltarea satelor, prin servicii publice destinate populației. 

Sprijinul acestor domenii s-a realizat prin următorul arbore al intervenției: 

Obiectiv de 

dezvoltare rurală 

Priorităţi de 

dezvoltare rurală 

Domenii de intervenţie 

 

Măsuri 

Obiectivul de 

dezvoltare rurală 

(1), 

 

Favorizarea 

competitivității 

agriculturii  

 

 

  

P3: Promovarea 

organizării lanțului 

alimentar, inclusiv 

procesarea și 

comercializarea 

produselor 

agricole, a 

bunăstării 

animalelor și a 

gestionării 

riscurilor în 

agricultură 

 

 

 

3A) Îmbunătățirea 

competitivității 

producătorilor primari 

printr-o mai bună 

integrare a acestora în 

lanțul agroalimentar prin 

intermediul schemelor de 

calitate, al creșterii valorii 

adăugate a produselor 

agricole, al promovării pe 

piețele locale și în cadrul 

circuitelor scurte de 

aprovizionare, al grupurilor 

și organizațiilor de 

producători și al 

organizațiilor 

interprofesionale 

GALMSC 1/3A 

Sprijin pentru 

înființarea și 

dezvoltarea de 

structuri asociative 

  

GALMSC 2/3A 

Înființarea punctelor 

de colectare și a 

unităților de 

procesare în vederea 

creșterii valorii 

adăugate a produselor 

agricole primare 
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Obiectivul de 

dezvoltare rurală  

(2) 

 

Obținerea unei 

dezvoltări 

teritoriale 

echilibrate a 

economiilor și 

comunităților 

rurale, inclusiv 

crearea și 

menținerea de 

locuri de muncă 

 

P6: Promovarea 

incluziunii sociale, 

a reducerii sărăciei 

și a dezvoltării 

economice în 

zonele rurale 

6A) Facilitarea 

diversificării, a înființării și 

a dezvoltării de 

întreprinderi mici, precum 

și crearea de locuri de 

muncă 

GALMCS 3/6A 

 

Diversificarea 

economiei prin 

sprijinirea activităților 

non-agricole 

6B) Încurajarea dezvoltării 

locale în zonele rurale 

GALMSC 4/6B 

 

Îmbunătățirea 

condițiilor de viață 

prin dezvoltarea 

serviciilor publice 

destinate populației 

GALMSC 5/6B 

 

Dezvoltarea și 

diversificarea 

infrastructurii sociale 

Având în vedere că Microregiunea Someş-Codru are o suprafaţă totală de 514,69 km² iar la 

ultimul recensământ oficial (2011) a avut un număr de 22.086 locuitori, bugetul total alocat SDL 

a fost de 1.624.896 Euro. 

Din valoarea totală, bugetul alocat cheltuielilor de funcţionare şi animare a fost de 309.391 

Euro şi reprezintă 19,04% iar bugetul alocat pentru măsurile de finanţare este de 1.315.505 

Euro şi reprezintă 80,96%. 

În tabelul de mai jos se regăsesc măsurile finanțate pentru fiecare domeniu în parte, împreună 

cu valoarea alocată pentru fiecare măsură, intensitatea sprijinului și sectorul eligibil spre 

finanțare.   
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3.2. Contextul local 

3.2.1. Teritoriul 

Teritoriul Grupului de Acţiune Locală Microregiunea Someş-Codru se află în partea de Nord Vest 

a României, în Sud Estul judeţului Satu Mare, are o suprafaţă de 514,49 km şi se întinde pe 

teritoriul administrativ a 7 comune: Apa, Medieşu Aurit, Homoroade, Culciu, Valea Vinului, 

Crucişor şi Bârsău. Populaţia stabilă la ultimul recensământ oficial din anul 2011 a fost de 

22.086 locuitori. 
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3.2.2. Populaţia  

Populația ocupată la recensământul din anul 2011 era de doar 6.965 de persoane ceea ce 

reprezintă 31,54 % din totalul populaţiei microregiunii iar numărul şomerilor era de 421 de 

persoane (1,91% din populaţia totală a microregiunii) ceea ce reprezintă că o mare parte din 

locuitori sunt angrenaţi doar în activităţi agricole la nivelul propriilor gospodării şi nu dispun de 

alte surse de venit. 

 

3.2.3. Economia locală  

Economia locală este caracterizată astfel: în anul 2015 existau pe teritoriul microregiunii 265 de 

firme înmatriculate la Registrul Comerţului din care doar 165 de firme au depus situaţii 

financiare pentru anul 2014 ceea ce denotă că doar o jumătate din firmele înregistrate sunt şi 

active. Având ca ramuri principale producţia de textile, confecţii, tricotaje şi încălţăminte, 

extracţia de pietriş şi nisip din albia Someşului şi producţia de mobilier, industria este sectorul 

cu cel mai mare procent al ocupării (25,18%) din microregiune după agricultură, si este urmat 

de sectorul servicii şi comerţ 15,87% şi construcţii cu 10,87%. 

Agricultura este principala ocupaţie având în vedere faptul că populaţia lucrează în această 

ramură fie ca activitate principală, fie în scopul asigurării unui venit suplimentar fie pentru a-şi 
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asigura existenţa. Din punct de vedere al structurii fondului funciar, terenurile agricole 

reprezintă 67,64% din total, 71,53 % din terenurile agricole sunt terenuri arabile, 23,30% sunt 

păşuni şi fâneţe iar 5,17% sunt reprezentate de suprafeţele ocupate cu culturi viticole şi livezi.  

Terenurile neagricole reprezintă 32,36% din suprafaţa fondului funciar: 70,58 % din acestea 

sunt acoperite de vegetaţie forestieră, 3,83 % sunt ocupate cu ape/bălţi iar 17,26 % cu 

construcţii şi căi de comunicaţii. Terenurile degradate şi neproductive reprezintă aproximativ 

2,69% din suprafaţa totală a fondului funciar. Cele mai răspândite tipuri de culturi agricole în 

anul 2015 au fost cele de cereale pentru boabe (23.169 ha cultivate), păşuni şi fânețe (8.110 

ha), vii şi livezi (1801 ha), legume (1.140 ha) şi plante oleaginoase (1.033 ha) conform datelor 

furnizate de primării prin formularele – AGR2B. 

În ceea ce priveşte sectorul zootehnic, creşterea animalelor se realizează mai degrabă la nivelul 

gospodăriilor individuale dar şi în cadrul unor societăţi comerciale specializate în creştere 

intensivă a porcilor, caprelor şi a puilor pentru carne. Efectivul de animale la sfârşitul anului 

2015 la nivel de microregiune era de 5.439 bovine, 14.748 ovine si caprine, 7.806 porcine, 

51.009 păsări, 2.210 iepuri si 1.178 familii de albine. În acest sector există înfiinţate asociaţii de 

crescători de animale în special bovine şi ovine. 

 

3.2.4. Serviciile publice 

În fiecare comună componentă a Microregiunii Someş-Codru există servicii publice de timp 

aşezăminte medico-sanitare (dispensare), unde se acordă asistenţă medicală ambulatorie şi 

consultaţii. 

Pentru a acoperi anumite nevoi, fiecare comună din microregiune are înfiinţate anumite servicii 

publice, cum ar fi: serviciu administrativ şi de gospodărire comunală, servicii de situaţii de 

urgenţă şi PSI, serviciu de cadastru şi agricultură, serviciu de cultură şi sport, serviciu de 

asistență socială. 
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4. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE EVALUĂRII 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Someș Codru realizează evaluarea   Strategiei de dezvoltare 

locală 2016-2020 a Microregiunii Someș-Codru" cu scopul de a identifica, cuantifica şi 

demonstra prin dovezi ceea ce s-a realizat, rezultatele obţinute şi eventualele schimbări 

generate, explicând principalele mecanisme care stau la baza acestor rezultate.  

Procesul de evaluare participativă a fost realizat: 

 Pentru a raporta și demonstra la diferite nivele, prin colectarea de informații și dovezi, 

modul în care s-a acţionat, cum au fost utilizate resursele şi ce rezultate și efecte au fost 

obţinute prin implementarea parţială a SDL; 

 Pentru a înţelege ce și cum funcționează sau de ce nu funcționează (factorii şi 

mecanismele care influențează rezultatele SDL) contribuind astfel la identificarea unor 

eventuale măsuri de corecție pentru actuala strategie (pentru a îmbunătăți eficacitatea, 

eficiența, relevanța, impactul, sustenabilitatea acesteia) și la formularea de lecții utile 

pentru îmbunătățirea modului de proiectare și implementare ale strategiei viitoare.  

Având în vedere că la momentul evaluării intermediare a SDL nu există proiecte finalizare, în 

cadrul evaluării s-a pus un accent mai mare asupra următoarelor aspecte: 

 Măsura în care logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală este încă relevantă 

față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului; 

 Coerenţa logicii de intervenției care stă la baza strategiei de dezvoltare locală; 

 Probabilitatea atingerii obiectivelor strategiei în viitor, având în vedere progresul 

înregistrat până la data evaluării; 

 analiza progresului privind depunerea și contractarea proiectelor. Factori care 

influențează acest progres, măsuri care pot fi adoptate pentru creșterea ritmului de 

contractare. 

 analiza progresului implementării proiectelor contractate. Aspecte tipice ale 

implementării proiectelor; factori tipici care influențează implementarea proiectelor; 

analiza măsurii în care progresul este adecvat față de planul de implementare al 
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proiectelor; măsura în care progresul înregistrat în implementarea proiectelor poate 

duce la atingerea rezultatelor  așteptate; măsuri care pot fi adoptate pentru creșterea 

calității și eficienței implementării proiectelor. 

 Beneficiile obținute datorită metodei LEADER 

 Factorii interni și externi care au influențat sau influențează (pozitiv sau negativ) 

implementarea strategiei 

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

 Măsura în care a sprijinit SDL dezvoltarea locală în zonele rurale 

În cele de mai jos sunt prezentați indicatorii de rezultat aferenți măsurilor prevăzute în SDL 

pentru perioada 2016-2020.  

Măsuri  Indicatori de rezultat stabiliți 

la data elaborării SDL 

Indicatori de rezultat 

stabiliți la 07.08.2018, 

ca urmare a 

modificării SDL 

GALMSC 1/3A 

Sprijin pentru înființarea și 

dezvoltarea de structuri asociative 

10 exploatații agricole 

 

2 locuri de muncă 

10 exploatații agricole 

 

GALMSC 2/3A 

Înființarea punctelor de colectare și a 

unităților de procesare în vederea 

creșterii valorii adăugate a produselor 

agricole primare 

15 exploatații agricole 

 

4 locuri de muncă 

15 exploatații agricole 

 

6  locuri de muncă 

GALMCS 3/6A 

Diversificarea economiei prin 

sprijinirea activităților non-agricole 

5 noi locuri de muncă create 8 noi locuri de muncă 

create 

GALMSC 4/6B 

Îmbunătățirea condițiilor de viață prin 

dezvoltarea serviciilor publice 

destinate populației 

2000 persoane 

1 loc de muncă creat 

2000 persoane 

GALMSC 5/6B 

Dezvoltarea și diversificarea 

infrastructurii sociale 

100 persoane 

 

2 locuri de muncă create 

100 persoane 
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5. METODOLOGIA DE EVALUARE 

Pârghiile de monitorizare și control asumate de GAL Someș Codru în cadrul SDL 2016-2020 

Pe parcursul evaluării intermediare a SDL s-a avut în vedere modul de organizare a activității de 

monitorizare și evaluare propus prin documentul strategic. Prin strategia de dezvoltare locală, 

GAL Microregiunea Someş-Codru și-a asumat rolul de implementare, evaluare, monitorizare și 

control al SDL, precum și colaborarea strânsă cu celelalte instituții care au responsabilități în 

absorbția fondurilor FEADR prin PNDR 2014-2020 (AFIR și AMPNDR Județean). 

Pe parcursul implementării strategiei de dezvoltare GAL Microregiunea Someș Codru și-a 

asumat că va realiza analize periodice, în cadrul cărora resursele, activităţile şi rezultatele vor fi 

monitorizate prin raportarea la obiectivele imediate şi la cele generale, comparând realitatea cu 

activităţile programate, timpul estimat, costurile şi calitatea, eventualele deviaţii faţă de 

specificaţiile din proiect, impactul şi problemele determinate de acestea, precum şi 

recomandări pentru acţiunile viitoare. Experţii tehnici din cadrul Departamentului Administrativ 

al GAL și-au asumat că vor realiza periodic rapoarte de monitorizare intermediare privind 

progresul proiectelor şi rapoarte finale în care vor fi evidenţiate rezultatele proiectelor, 

indicatorii de realizare şi rezultat, informaţii  financiare privind încadrarea în bugetul alocat 

(indicatorii financiari), atingerea obiectivelor generale şi specifice (indicatorii de impact).  

Criteriile de evaluare 

Criteriu Descriere 

Relevanța 

 

Relevanţa unui proiect reprezintă măsura în care obiectivele stabilite şi 

planul de implementare propus adresează corect problemele identificate. 

Schimbările privind natura problemelor identificate iniţial sau anumite 

circumstanţe în care are loc implementarea proiectului, fie acestea fizice, 

economice, instituţionale sau politice, pot face proiectul irelevant pentru 

problemele/nevoile pe care a fost menit să le rezolve.  

Eficiența 

 

Criteriul de eficienţă se referă la cât de bine au fost folosite resursele 

disponibile pentru a transforma activităţile propuse în rezultatele 

intenţionate. Acest criteriu vizează aspecte legate de rentabilitate şi anume 
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dacă ar fi putut fi obţinute rezultate mai bune prin alte modalităţi şi, în 

acelaşi timp, mai ieftine.  

Eficacitatea 

 

Criteriul de eficacitate încearcă să identifice dacă proiectul şi-a atins 

obiectivele stabilite în faza de programare. Întrebarea cheie este ce 

beneficiu a adus proiectul în practică, prin raportarea la măsura în care 

subiecţii vizaţi au beneficiat în mod real de pe urma produselor sau 

serviciilor pe care proiectul le-a făcut disponibile. 

Impactul 

 

Termenul impact se referă la efectul de ansamblu al beneficiilor aduse de un 

anumit proiect, asupra unui număr mai mare de persoane decât principalii 

beneficiari dintr-un anumit sector sau o anumită regiune.  

Sustenabilitate 

 

Criteriul de sustenabilitate arată dacă există probabilitatea ca rezultatele 

pozitive ale proiectului să continue şi după terminarea perioadei de 

finanţare externă. 

Metodologia de evaluare a strategiei a ținut cont de aceste principii și metode de evaluare 

asumate.  

Metodele și instrumentele utilizate pentru evaluarea intermediară au fost alese astfel încât să 

fie obținute date relevante pentru temele de analiză propuse. Astfel, într-o primă etapă a fost 

realizată analiza de documente, pe baza unui formular de analiză, pentru a observa gradul de 

atingere al obiectivelor la nivel de măsură, eficiența și eficacitatea utilizării resurselor. Pentru a 

analiza gradul de mulțumire față de imaginea GAL și gradul de informare privind stadiul de 

implementare, dar și pentru a extrage propuneri de îmbunătățire a funcționării GAL s-a apelat 

la un sondaj de opinie, care, prin intermediul unui chestionar, a colectat informații din partea 

membrilor GAL. Pentru a obține date cu privire la imaginea GAL în teritoriu, facilitățile și 

greutățile întâmpinate în accesarea fondurilor și gradul de mulțumire față de 

comunicare/proceduri de lucru au fost utilizate ghiduri de interviuri structurate și intervievați 

solicitanți sau beneficiari de proiecte pe măsurile lansate. Printr-o întâlnire de lucru cu membrii 

GAL a fost discutat stadiul implementării măsurilor – puncte tari și puncte slabe; realizări și 

neajunsuri privind abordarea LEADER; realizări la nivel de logica intervenției; eficiența și 
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eficacitatea stadiului de implementare; impactul și sustenabilitatea activităților/rezultatelor 

obținute în ultimii 2 ani.  

Tabelul de mai jos prezintă succint metodologia de evaluare, instrumentele utilizate, teme de 

analiză, sursa datelor și observații. Temele de analiză au fost operaționalizate în întrebări, 

criterii de evaluare și indicatori care se regăsesc în Anexa 8 a raportului.  

 Metodă Instrument 

de lucru 

Teme de analiză Sursa 

datelor 

Observații 

Analiza de 

documente  

Formular 

de analiză 

Vezi Anexa 

8.3 

 Gradul de atingere al 

obiectivelor la nivel de 

măsuri; 

 Eficiența utilizării 

resurselor; 

 Eficacitatea utilizării 

resurselor. 

Date 

secundare 

S-au analizat temele de 

cercetare pe baza 

documentelor de lucru 

existente la nivel de GAL:  

SDL și versiunile revizuite 

ale acesteia, rapoarte de 

activitate, rapoarte de 

selecție și procese verbale 

ale întâlnirilor. 

CONSTRÂNGERI/ MĂSURI 

DE REMEDIERE 

Există un număr redus de 

proiecte 

implementate/finalizate, 

motiv pentru care s-a pus 

accent pe evaluarea 

procesului de depunere, 

contractare și 

implementare al 

proiectelor și mai puțin pe 

efectele obținute și 

impactul asupra 

teritoriului. 

Sondaj de 

opinie 

Chestionar 

Vezi Anexa 

 Gradul de mulțumire 

față de imaginea GAL; 

Date 

primare 

Sondajul de opinie a fost 

realizat în rândul 
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8.2 

 

 

 Gradul de informare 

față de stadiul de 

implementare; 

 Propuneri de 

îmbunătățire în ceea ce 

privește funcționarea 

GAL. 

membrilor GAL. 

Au fost completate 17 

chestionare de către 

membrii GAL, din totalul 

de 23 de membri.  

S-a folosit eșantion 

exhaustiv.  

Chestionarul a fost aplicat 

în luna decembrie 2018. 

CONSTRÂNGERI/ MĂSURI 

DE REMEDIERE 

Nu au fost. 

Realizare 

interviuri 

individuale 

Ghid de 

interviu 

Vezi Anexa 

8.1 

 

 Imaginea GAL în 

teritoriu; 

 Facilități si greutăți în 

accesare fonduri; 

 Gradul de mulțumire 

față de 

comunicare/proceduri 

de lucru. 

Date 

primare  

Au fost realizate 4 

interviuri structurate. 

Subiecții au fost selectați 

din rândul solicitanților sau 

beneficiarilor de proiecte 

din cadrul măsurilor de 

finanţare lansate. 

Interviurile au fost 

realizate în luna decembrie 

2018. 

CONSTRÂNGERI/  MĂSURI 

DE REMEDIERE 

Nu au fost. 

Întâlniri de 

lucru 

Analiza 

SWOT 

Vezi Anexa 

8 

 

 Stadiul implementării 

măsurilor – puncte tari 

și puncte slabe; 

 Realizări și neajunsuri 

privind abordarea 

LEADER; 

Date 

primare și 

date 

secundare 

Au fost organizate două 

întâlniri de lucru cu 

membrii echipei GAL – în 

cadrul primei întîlniri s-a 

discutat despre măsurile 

de finanţare și logica 

intervenției, iar în cea de a 
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 Realizări la nivel de 

logica intervenției; 

 Eficiența și eficacitatea 

stadiului de 

implementare 

 Impactul și 

sustenabilitatea 

activităților/rezultatelor 

obținute în ultimii 2 ani. 

doua întâlnire s-a discutat 

despre abordarea LEADER. 

Întâlnirile de lucru au fost 

organizate în lunile 

decembrie 2018 respectiv 

ianuarie 2019. 

CONSTRÂNGERI/  MĂSURI 

DE REMEDIERE 

Nu au fost. 

 

6. CONSTATĂRILE ȘI CONCLUZIILE EVALUĂRII 

6.1. Concluzii generale privind sesiunile de depunere, contractare, 

implementare a proiectelor 

Observațiile generale cu privire la implementarea SDL pot fi sumarizate astfel: 

 Logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală este relevantă la momentul evaluării 

intermediare față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare al teritoriului; 

 Au fost organizate și lansate un număr de 8 sesiuni de depunere de proiecte în care au fost 

depuse 20 de cereri de finanțare din care 10 au fost aprobate spre finanțare de către AFIR; 

 Din cele 10 proiecte aprobate spre finanțare 8 proiecte au fost contractate, valoarea publică 

totală a acestora fiind de 432.723 euro; 

 Valoarea totală a plăților rambursate către beneficiari în perioada raportării este de 0 euro.  

 Măsurile, procedurile și activitățile de sprijin sunt definite optim și sunt suficiente pentru a 

genera rezultatele așteptate; 

 SDL a fost revizuită de 3 ori, dar nu au fost modificări majore care să genereze modificarea 

logicii intervenţiei; 

 Activitatea de animare și instruire decurge conform graficului de activități planificat, fără 

abateri majore. 
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 Membri GAL se implică moderat în procesele de elaborare și analiză a strategiilor de 

dezvoltare locală acordându-se mare încredere Departamentului tehnic al GAL şi Consiliului 

Director.  

 S-au realizat multe activități de cooperare internațională, s-au vizitat și s-a primit vizita unor 

GAL-uri similare din UE. 

 S-au susţinut evenimente locale de promovare a teritoriului GAL şi a produselor locale. 

 

6.2. Stadiul implementării măsurilor de finanţare din cadrul SDL 

MĂSURA M1/3A Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea structurilor asociative 

 

Această măsură a fost lansată o dată în perioada 30.11.2017 – 31.08.2018 cu prelungire până la 

data de 28.02.2018. 

Tema de analiză Puncte tari Puncte slabe 

 Analiza progresului privind 

depunerea  

o Etape parcurse 

o Factori care influențează 

acest progres,  

o Măsuri care pot fi adoptate 

pentru creșterea ritmului de 

S-a reușit implicarea 

unei organizații cu 

experiență de lucru, 

care a dezvoltat un 

model viabil în 

Romania. Aceasta a 

identificat mai multe 

tipuri de parteneriate. 

În domeniul culturilor vaste, 

comercianții mari impun 

prețurile. De aceea, 

producătorii mici și mijlocii nu 

pot vinde marfa decât la 

prețuri impuse de aceștia.  

AFIR a respins cerea de 

finanțare depusă, fiind 

95131 90000 

0 0 
0 

20000 

40000 

60000 

80000 

100000 

Alocarea publică 
totală (euro) 

Valoarea publica a 
proiectelor eligibile si 

selectate la GAL 
(euro) 

Valoarea publica a 
proiectelor 

contractate (euro) 

Total suma platita 
(euro) 

Sume alocate, eligibile, contractate și plătite,  
pentru Măsura 1/3A,  

până la data de 01 octombrie 2018 
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contractare. 

 

S-a axat pe un grup de 

6 fermieri în domeniul 

culturii mari de 

cereale.  

Există în teritoriu 

potențial pentru 

fermierii din 

zootehnie în ceea ce 

privește colectarea și 

procesarea laptelui. 

Producătorii din 

domeniul 

legumicultură-

pomicultură. 

 

„proiect atipic” 

Oficiul Județean Satu Mare nu 

are experiența proiectelor 

atipice, nu înțelege spiritul 

LEADER.  

Pe măsura 2 a PNDR, dedicată 

formării și cooperării, o 

companie va înființa alte 50 de 

cooperative, ceea ce va crea 

concurență măsurii din 

teritoriu.  

Lipsa de incredere a 

fermierilor locali în 

cooperative este un punct 

slab.  

 Analiza progresului privind 

contractarea proiectelor.  

o Etapele parcurse; 

o Factorii care influențează 

acest progres; 

o Măsurile care pot fi adoptate 

pentru creșterea ritmului de 

contractare. 

Nu s-a ajuns la etapa 

de contractare pentru 

această măsură.  

 

 Analiza progresului 

implementării proiectelor 

contractate.  

o Aspecte tipice ale 

implementării proiectelor;  

o Analiza măsurii în care 

progresul este adecvat  față 

de planul de implementare 

al proiectelor;  

Nu s-a ajuns la etapa 

de implementare pe 

aceasta măsură.  
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o Analiza capacității 

beneficiarilor proiectelor de 

a identifica și aplica măsuri 

de corecție atunci când este 

necesar;  

o Măsura în care progresul 

înregistrat în implementarea 

proiectelor poate duce la 

atingerea rezultatelor  

așteptate;  

o Măsurile care pot fi adoptate 

pentru creșterea calității și 

eficienței implementării 

proiectelor. 

 Lecțiile care pot fi desprinse şi 

aplicabile pentru viitor. 

GAL-ul va încerca sa relanseze măsura, aducând-o mai 

aproape de sub măsura 16.4 din PNDR, cu speranța că 

AFIR – OJFIR SM o va accepta, fiind pe modelul PNDR. 

 

MĂSURA 02/3A Înființarea punctelor de colectare și a unităților de procesare în vederea 

creșterii valorii adăugate a produselor agricole primare 

192000 

0 0 0 

200000 200000 

0 0 
0 

50000 

100000 

150000 

200000 

250000 

Alocarea publică 
totală (euro) 

Valoarea publica a 
proiectelor eligibile si 

selectate la GAL (euro) 

Valoarea publica a 
proiectelor contractate 

(euro) 

Total suma platita (euro) 

Sume alocate, eligibile, contractate și plătite,  
pentru Măsura 2/3A,  

până la data de 01 octombrie 2018 

Sesiunea 1 Sesiunea 2 
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Această măsura a fost lansată de 2 ori (31.07.2017 – 29.09.2017 şi 02.04.2018 – 07.05.2018).  În 

anul 2017 nu a fost depus niciun proiect iar în cadrul sesiunii din anul 2018 s-a depus un proiect 

care are în vedere construirea unor silozuri pentru colectarea şi depozitarea de cereale. 

Tema de analiză Puncte tari Puncte slabe 

 Analiza progresului privind depunerea  

o Etape parcurse 

o Factori care influențează acest progres,  

o Măsurile care pot fi adoptate pentru 

creșterea ritmului de contractare. 

 

In teritoriu este 

nevoie de această 

măsură pentru a 

imprima valoare 

adăugată produselor 

locale cu scopul de a 

genera venituri mai 

mari fermierilor. 

Cofinanțarea mare 

(50%) ceea ce 

limitează accesul 

micilor fermieri la 

această măsură. 

Aceştia nu dispun de 

resurse financiare 

suficiente şi nu pot 

accesa uşor credite 

neavând active 

suficiente cu care să 

garanteze creditele. 

De aceea a trebuit 

relansat apelul.  

 Analiza progresului privind contractarea 

proiectelor.  

o Etape parcurse 

o Factori care influențează acest progres,  

o Măsuri care pot fi adoptate pentru 

creșterea ritmului de contractare. 

 

Este în curs de 

contractare un 

proiect cu o valoare 

publică de 200.000 

euro. Un producător 

local de cereale va 

achiziționa silozuri în 

vederea colectării şi 

condiţionării 

acestora. Valoarea 

totală a investiției 

este de 766.000 

Euro.  

Prin această 

investiție s-au creat 

Accesul dificil la 

resursele financiare 

necesare 

implementării şi 

cofinanţării 

proiectelor. 

Beneficiarul 

proiectului a depus o 

solicitare de acordare 

a unui credit bancar 

care a primit un 

răspuns favorabil dar 

acesta a durat peste 

3 luni.  

Acordarea unui avans 
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premisele pentru a se 

prelua şi depozita 

producția de cereale 

și de la producătorii 

mai mici din zonă.  

Se vor crea 2 locuri 

de muncă la nivel 

local.  

doar pentru 50% din 

valoarea publică a 

proiectelor. În cazul 

proiectelor de valori 

mai mari, cu o cotă 

de participare 

semnificativă din 

partea beneficiarilor, 

aceste sume sunt 

insuficiente.   

 Analiza progresului implementării 

proiectelor contractate.  

o Aspecte tipice ale implementării 

proiectelor;  

o Analiza măsurii în care progresul este 

adecvat  față de planul de 

implementare al proiectelor;  

o Analiza capacității beneficiarilor 

proiectelor de a identifica și aplica 

măsuri de corecție atunci când este 

necesar;  

o Măsura în care progresul înregistrat în 

implementarea proiectelor poate duce 

la atingerea rezultatelor  așteptate;  

o Măsurile care pot fi adoptate pentru 

creșterea calității și eficienței 

implementării proiectelor. 

Proiectul nu a ajuns 

încă în faza de 

implementare 

 

 Lecțiile care pot fi desprinse şi aplicabile 

pentru viitor. 

Activitățile de promovare vor trebui 

amplificate pentru a atrage şi alţi beneficiari 

şi pentru a conştientiza populaţia cu privire la 

beneficiile acestei măsuri de finanţare.  
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Măsura 03/6A – Diversificarea economiei prin sprijinirea activităților non-agricole 

 

Această măsura a fost lansată de 2 ori (24.07.2017 – 25.09.2017 şi 29.05.2018 – 29.06.2018).  În 

anul 2017 au fost depuse 5 proiecte care au fost selectate de către GAL. Dintre acestea, un 

proiect a fost respins de AFIR iar 4 au trecut la faza de contractare. Un beneficiar și-a propus 

modernizarea propriului atelier de tâmplărie; Un alt beneficiar își va înființa o fabrică de 

bricheţi (din paie); Un proiect are în vedere amenajarea unei zone de agrement în teritoriu 

(amenajare plajă şi achiziţie echipamente de agrement pentru petrecerea timpului liber); Printr-

un proiect se achiziționează echipamente topografice;  

În cadrul sesiunii din anul 2018 au fost depuse 5 proiecte din care doar 2 au fost selectate spre 

finanţare de către GAL, fondurile fiind epuizate pentru această măsură. Un proiect prevede 

înfinţarea unei spălătorii auto iar cel de-al doilea are în vedere deschiderea unui centru IT 

pentru realizarea de programe informatice la comandă. 

Tema de analiză Puncte tari Puncte slabe 

 Analiza progresului privind 

depunerea  

Aceasta măsură a fost 

suprasolicitată de beneficiari.  

În primul an de 

implementare nu au 

fost depuse proiecte 
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pentru Măsura 3/6A,  

până la data de 01 octombrie 2018 

Sesiunea 1 Sesiunea 2 
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o Etape parcurse 

o Factori care influențează acest 

progres,  

o Măsuri care pot fi adoptate 

pentru creșterea ritmului de 

contractare. 

 

Această măsură a existat și 

din ciclul anterior de 

programare.  

Procent mare al sprijinului 

nerambursabil din valoarea 

eligibilă totală a proiectului 

(90%)  

Unul dintre beneficiari a mai 

depus proiect în cadrul 

ciclului anterior. 

Tinerii sunt mai dornici și mai 

deschiși să acceseze această 

linie de finanțare. 

pentru a acoperi 

sumele disponibile 

având în vedere că 

acest tip de măsură a 

fost disponibilă în 

anul 2017 şi la nivel 

naţional iar valoarea 

sprijinului maxim 

acordat a fost mai 

mare, 200.000 Euro 

în comparaţie cu 

100.000 Euro cât a 

oferit GAL-ul.   

Persoanele mai în 

vârstă nu îndrăznesc 

să acceseze această 

măsură.  

 Analiza progresului privind 

contractarea proiectelor.  

o Etape parcurse 

o Factori care influențează acest 

progres,  

o Măsuri care pot fi adoptate 

pentru creșterea ritmului de 

contractare. 

 

3 proiecte au fost contractate 

Existenţa unei “liste de 

aşteptare” în cazul în care 

anumite proiecte vor eşua în 

faza de implementare 

Unul dintre 

beneficiari are 

probleme cu 

obținerea avizelor 

din partea agenției 

pentru mediu.  

La depunere nu s-au 

solicitat avizele 

pentru a nu îngreuna 

procesul de 

depunere. Acest fapt 

s-a dovedit a fi un 

punct slab la partea 

de contractare, 

pentru că proiectul a 

fost admis. A expirat 

termenul de 

depunere a avizelor. 
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Beneficiarul a primit 

o prelungire de 

termen. Însă 

fondurile pentru 

această măsură 

rămân blocate 

pentru o perioadă 

mai lungă de timp.  

 Analiza progresului implementării 

proiectelor contractate.  

o Aspecte tipice ale 

implementării proiectelor;  

o Analiza măsurii în care 

progresul este adecvat  față de 

planul de implementare al 

proiectelor;  

o Analiza capacității 

beneficiarilor proiectelor de a 

identifica și aplica măsuri de 

corecție atunci când este 

necesar;  

o Măsura în care progresul 

înregistrat în implementarea 

proiectelor poate duce la 

atingerea rezultatelor  

așteptate;  

o Măsuri care pot fi adoptate 

pentru creșterea calității și 

eficienței implementării 

proiectelor. 

Beneficiarii lucrează cu 

consultanți, ceea ce asigură o 

bună implementare a 

proiectelor. Acest aspect este 

și în sprijinul GAL – 

raportările implicând 

cunoștințe juridice sau 

economice pe care unii 

beneficiari nu le stăpânesc.   

Baza de date a AFIR cu 

preturile de referința şi 

oferte este un real ajutor 

pentru beneficiari în etapa de 

achiziţii  

În cadrul acestei măsuri se 

estimează depășirea 

indicatorilor propuși în SDL.  

 

Beneficiarii nu au 

obligații contractuale 

față de GAL. De 

aceea, activitatea de 

monitorizare este 

inertă – dacă 

beneficiarul acceptă, 

se poate face 

monitorizarea, în caz 

contrar nu. 

Există tendinţa din 

partea beneficiarilor 

de a realiza achiziţiile 

şi activităţile din 

cadrul proiectelor la 

limita termenelor 

stabilite prin 

contractele de 

finanţare. 

Încă nu există niciun 

proiect finalizat până 

la data evaluării 

strategiei.  

 Lecțiile care pot fi desprinse şi 

aplicabile pentru viitor. 

Va trebui analizată opțiunea introducerii pe viitor a 

cerinței privind depunerea avizelor necesare 

implementării proiectelor odată cu depunerea cererii 
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 de finanțare la GAL şi nu în etapa de contractare. 

 

Măsura 04/6B – Îmbunătățirea condițiilor de viață prin dezvoltarea serviciilor publice 

destinate populației 

 

 

Această măsura a fost lansată de 2 ori (31.08.2017 – 31.10.2017 cu prelungire până la 

30.09.2017 şi 29.05.2018 – 29.06.2018 cu prelungire până la 13.07.2018).  În anul 2017 au fost 

depuse 5 proiecte care au fost aprobate de către AFIR pentru finanţare şi au fost semnate 

contractele de finanţare. Un beneficiar și-a propus achiziţionarea unui buldoexcavator pentru 

serviciul de gospodărire comunală; Un alt beneficiar și-a propus înființarea unui spaţiu de joacă 

pentru copii şi doatarea serviciului de gospodărire comunală cu echipamente (sărăriţă, vidanjă, 

tocător de resturi vegetale); Un proiect are în vedere reabilitarea unei clădiri administrative; 

Printr-un proiect se achiziționează pubele şi containere pentru colectarea selectivă a deşeurilor;  
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În cadrul sesiunii din anul 2018 au fost depuse 3 proiecte care au fost selectate spre finanţare 

de către GAL şi transmise către AFIR pentru evaluare. Două proiecte vizează înfinţarea de 

terenuri multifuncţionale de sport iar cel de-al treilea are în vedere reabilitarea unui garaj.   

Tema de analiză Puncte tari Puncte slabe 

 Analiza progresului privind depunerea  

o Etapele parcurse 

o Factorii care influențează acest 

progres,  

o Măsurile care pot fi adoptate pentru 

creșterea ritmului de contractare. 

 

Autoritățile publice 

locale au experiență în 

accesarea programelor 

de finanțare lansate în 

cadrul PNDR, atât în 

cadrul PNDR național, 

cât și în cadrul lansărilor 

LEADER din ciclul 

anterior de programare. 

Primăriile lucrează cu 

consultați pe elaborarea 

proiectelor, ceea ce 

generează proiecte bine 

întocmite. Niciun 

proiect nu a fost respins 

de la finanţare de către 

AFIR. 

Au fost depuse proiecte 

care să acopere bugetul 

disponibil pentru 

această măsură. 

Autoritățile publice 

locale au lăsat pentru 

ultimul moment 

depunerea 

proiectelor, iar unele 

nu au reușit să se 

încadreze în 

termenele de 

depunere stipulate în 

apelurile de selecţie.  

 Analiza progresului privind contractarea 

proiectelor.  

o Etapele parcurse 

o Factori care influențează acest 

progres,  

o Măsuri care pot fi adoptate pentru 

Contractarea 

proiectelor a decurs la 

parametric optimi, 

Primăriile au experiență 

de lucru cu AFIR, cunosc 

legislația care se aplică 

la partea de 

Termenele de 

obţinere a unor avize 

întârzie etapa de 

contractare.  
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creșterea ritmului de contractare. contractare. 

 Analiza progresului implementării 

proiectelor contractate.  

o Aspecte tipice ale implementării 

proiectelor;  

o Analiza măsurii în care progresul 

este adecvat  față de planul de 

implementare al proiectelor;  

o Analiza capacității beneficiarilor 

proiectelor de a identifica și aplica 

măsuri de corecție atunci când este 

necesar;  

o Măsura în care progresul înregistrat 

în implementarea proiectelor poate 

duce la atingerea rezultatelor  

așteptate;  

o Măsuri care pot fi adoptate pentru 

creșterea calității și eficienței 

implementării proiectelor. 

În cadrul acestei măsuri 

se estimează atingerea 

indicatorilor propuși în 

SDL.  

 

Unele primarii au 

întâmpinat dificultăți 

la achiziționarea 

utilajelor sau 

echipamentelor 

propuse prin 

proiecte. Nu s-au 

prezentat ofertanți la 

licitațiile organizate 

prin SEAP, ceea ce a 

condus la întârzierea 

implementării 

proiectelor.  

 Lecțiile care pot fi desprinse şi aplicabile 

pentru viitor. 

Cooptarea consultanților în elaborarea și 

implementarea proiectelor duce la proiecte bine 

întocmite. 
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Măsura 05/6B – Dezvoltarea și diversificarea infrastructurii sociale 

 

Această măsură a fost lansată o dată în perioada 29.09.2017 – 30.11.2017 dar în cadrul acestei 

sesiuni nu s+au depus proiecte. 

Tema de analiză Puncte tari Puncte slabe 

 Analiza progresului privind depunerea  

o Etapele parcurse 

o Factorii care influențează acest 

progres,  

o Măsurile care pot fi adoptate pentru 

creșterea ritmului de contractare. 

 

Măsura a fost 

lansată la sfârşitul 

anului 2017. 

Există în teritoriu 

nevoia pe 

dezvoltare și 

diversificare a 

infrastructurii 

sociale. 

Nu s-a prezentat nici un 

beneficiar la primul apel de 

selecţie. 

Deşi există potenţiali 

beneficiari aceştia nu au 

reuşit să obţină 

documentele cadastrale 

pentru imobilele care doresc 

să le reabiliteze. 

Resursele financiare 

necesare operaţionalizării 

infrastructurii sociale sunt 

greu de obţinut din cadrul 
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Sume alocate, eligibile, contractate și plătite,  
pentru Măsura 5/6B,  

până la data de 01 octombrie 2018 
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altor programe de finaţare 

(ex. POCU Os. 5.2 impune un 

grup ţintă de minimum 200 

persoane) 

 Analiza progresului privind contractarea 

proiectelor.  

o Etape parcurse 

o Factori care influențează acest 

progres,  

o Măsuri care pot fi adoptate pentru 

creșterea ritmului de contractare. 

Nu s-a ajuns încă 

la contractare în 

cazul acestei 

măsuri. 

 

 Analiza progresului implementării 

proiectelor contractate.  

o Aspecte tipice ale implementării 

proiectelor;  

o Analiza măsurii în care progresul este 

adecvat  față de planul de 

implementare al proiectelor;  

o Analiza capacității beneficiarilor 

proiectelor de a identifica și aplica 

măsuri de corecție atunci când este 

necesar;  

o Măsura în care progresul înregistrat în 

implementarea proiectelor poate 

duce la atingerea rezultatelor  

așteptate;  

o Măsurile care pot fi adoptate pentru 

creșterea calității și eficienței 

implementării proiectelor. 

Nu s-a ajuns încă 

la contractare în 

cazul acestei 

măsuri. 

 

 Lecțiile care pot fi desprinse şi aplicabile 

pentru viitor. 

Se impune o mai mare animare a teritoriului şi 

oferirea de suport tehnic către potenţialii 
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beneficiari. Măsura se va relansa iar în cazul în 

care nu vor exista beneficiari GAL-ul va aplica 

pentru această măsură de finanţare.  

 

6.3. Stadiul de implementare a activităților de animare și funcționare  

GAL Microregiunea Someș Codru este în grafic cu activitățile de animare și funcționare. 

Până la momentul redactării prezentei evaluări intermediare a strategiei s-au realizat două 

rapoarte intermediare de activitate care au fost avizate de către AFIR, unul pentru perioada 

06.12.2016–31.10.2017 și altul pentru perioada 01.11.2017–31.10.2018. 

Redăm în tabelul de mai jos detalierea activităților realizate: 

 Tip activități Perioada Descriere activități 

Instruire Mai 2017 Instruirea a 4 angajați GAL pe tema ,,Elaborarea 

procedurilor de evaluare si selecție a proiectelor" 

Februarie – iulie 

2017 

Instruirea, dezvoltarea de competente a 4 angajați GAL 

pe specializările de evaluator proiecte, expert achiziții 

publice si asistent relații publice.  

Mai 2017 Instruirea a 7 lideri locali pe tema Implementarea 

abordării LEADER și prezentarea măsurilor de finanțare 

din cadrul SDL 

Aprilie 2018 Instruirea a 4 angajați GAL pe tema ,,Verificarea 

conformității cererilor de plată pentru proiectele 

selectate de GAL" 

Iunie 2018 Instruirea a 7 lideri locali pe tema “Managementul 

proiectelor finanțate prin GAL” 

Animare/ 

Promovare 

Ianuarie 2017-

octombrie 2018 

Actualizarea paginii web a GAL www.galsomescodru.ro 

Mai – iunie 2017 Realizare material suport pentru activități de animare 

și creșterea vizibilității GAL: 100 invitații, 60 afișe, 250 
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pliante, 4 veste, 1 plăcuță informativă și 5 autocolante  

Iunie 2017 Animarea teritoriului prin organizarea a 7 seminarii de 

promovare a oportunităților de finanțare cuprinse in 

SDL (1 sesiune/comună) 

Iulie-octombrie 

2017 

Publicarea a 5 comunicate de presă cu privire la 

lansarea/prelungirea apelurilor pentru cereri de 

proiecte (pentru măsurile 2,3,4 și 5) 

Martie 2018 Realizare material suport pentru activități de animare 

și creșterea vizibilității GAL: 100 invitații, 40 afișe, 250 

pliante  

Martie 2018 Animarea teritoriului prin organizarea a 7 seminarii de 

promovare a oportunităților de finanțare cuprinse in 

SDL (1 sesiune/comună) 

Noiembrie 2017 – 

iunie 2018 

Publicarea a 6 comunicate de presă cu privire la 

lansarea/prelungirea apelurilor pentru cereri de 

proiecte (pentru măsurile 1, 2,3 și 4) 

Mai 2018 Participarea cu un stand expozițional la evenimentul 

EXPO fabricat în Satu Mare, ediția a VII-a. Tematica: 

Apa, turismul și produsele agroalimentare sătmărene. 

Septembrie 2018 Co-organizator la ediția a VI-a a Festivalului Prunelor, 

la care au participat mai mult de 50 de persoane din 

microregiune. 

 

6.4. Evaluarea valorii adăugate a LEADER 

Pentru evaluarea valorii adăugate a LEADER, au fost analizate beneficiile care au fost obținute 

datorită metodei LEADER (dezvoltarea capitalului social local, rezultatele obținute prin 

implementarea strategiei, îmbunătățirea guvernanței locale). 

Ca observații generale, menționăm că nu s-au remarcat creșteri ale capitalului social. Doar 9-10 

membri din GAL se implică activ în promovarea LEADER și a GAL la nivel de teritoriu. Ceilalți 
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participă doar când au ceva concret de câștigat/doresc finanțare sau informații. Echipa GAL ar 

dori ca și membrii sau Consiliul Director să vină din proprie inițiativă cu idei noi sau cu o 

strategie pe termen lung. Guvernanța locală e îmbunătățită, existând exemple de inițiative ale 

GAL în parteneriat (aplicare în parteneriat cu 3 apicultori din teritoriu pe sub-măsura 16.4 din 

cadrul PNDR). Există premisele unor rezultate îmbunătățite, însă se impune proba timpului. 

  Observații 

Capital social 

îmbunătățit 

Încredere Nu s-au constatat îmbunătățiri semnificative. Actorii 

din mediul public sunt focusați pe nevoile proprii.  

Modele și convingeri 

mentale 

Pe parcursul celor 2 ani de implementare, nu s-au 

făcut simțite schimbări semnificative în mentalitatea 

actorilor publici sau privați din teritoriu  

Adaptabilitate și 

reziliența 

Nu sunt schimbări semnificative în ceea ce privește 

adaptabilitatea și reziliența actorilor publici sau privați 

din teritoriu pe parcursul celor 2 ani de implementare. 

Rețele Una dintre comunele din GAL s-a înfrățit cu o localitate 

dintr-un GAL din Estonia, ca urmare a activităților de 

schimb de experienţă întreprinse de GAL.  

Dintre membrii GAL, se implică activ  9-10 în jurul unui 

anumit subiect, cu toate că GAL-ul are 23 de membri. 

Sprijinul și implicarea în activitatea curentă a GAL-ului 

nu sunt constante. 

Competențe și 

capacități 

GAL a organizat două cursuri pentru 7 lideri locali, cu 

scopul de a se implica în activitatea de animare,  

cooperare în teritoriu. 

Guvernanța 

îmbunătățită 

la nivel local 

Gestionarea 

cooperării 

GAL a fost co-organizator al Festivalul Prunelor Ediţia a 

VI-a. S-a organizat un seminar privind tematica 

cultivării și valorificării prunelor. 

GAL a depus un proiect pe sub măsura 16.4 din cadrul 

PNDR privind promovarea produselor locale apicole, 
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respectiv crearea unui brand local pentru zona Someș-

Codru.  

La nivel internațional s-a semnat un acord pentru un 

proiect de turism gastronomic cu un GAL din Italia si 

unul din Finlanda.   

GAL a primit vizita unui GAL similar din Estonia în 

schimb de experiență.  

Implicarea 

comunității și a 

părților interesate în 

luarea deciziilor 

În fiecare final de an se organizează 7 sesiuni de lucru 

în fiecare comună componentă  a GAL cu implicare 

actorilor relevanți din teritoriu în vederea identificării 

aspectelor pozitive şi negative în implementarea SDL. 

Capacitatea de a 

gestiona fonduri 

publice-private 

Nu au existat îmbunătățiri semnificative la acest 

subiect. 

Rolul GAL-ului în 

guvernanță pe mai 

multe niveluri 

Experţii GAL oferă asistenţă către Primării în ceea ce 

priveşte procesul de achiziții publice atât pentru 

proiectele finanţate prin GAL cât şi pentru alte tipuri 

de achiziţii 

Administrațiile publice locale vin către GAL cu întrebări 

despre fonduri și oportunități de finanțare, chiar dacă 

acelea nu se referă la GAL. De regula GAL îi ajuta, îi 

îndruma.  

Actorii din mediul privat vin către GAL cu idei de 

proiecte, iar GAL îi îndrumă în limita cunoștințelor spre 

posibile surse de finanțare.  

GAL a venit cu ideea unui proiect de realizare a unui 

pod peste râul Someș în vederea creşterii gradului de 

accesibilitate în teritoriu şi a identificat şi contactat o 

firma de proiectare în vederea realizării Studiului de 

Fezabilitate. Ca urmare a demersurilor GAL această 

investiţie este în prezent pe lista proiectelor ce 

urmează să fie contractate în cadrul Programului 
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Naţional de Dezvoltare Locală. 

Rezultate 

sporite/îmbu

nătățite 

Un efect de pârghie 

crescut 

Nu există rezultate semnificative la acest subiect în 

perioada evaluată. 

Noi promotori de 

proiecte 

Unul dintre beneficiari a accesat fonduri și în ciclul 

anterior de programare, firmele existente deja 

funcționează și cresc.  

Mai multe proiecte 

mai durabile 

Proiectele durabile se doresc a fi cele din cooperativă, 

care urmează să se creeze pe Măsura 1 prin înființarea 

de structuri asociative, respectiv proiectul pe 

cooperare între apicultorii locali.  

Mai multe proiecte 

inovatoare 

Reprezentanții administrațiilor publice locale au fost în 

Austria în vizită la un GAL pentru a identifica idei noi, 

inovatoare, care s-ar putea aplica și local.  

 

6.5. Opinia membrilor GAL și beneficiarilor GAL privind abordarea LEADER 

Potrivit graficului de mai jos, membri GAL au multă și foarte multă încredere în abordarea 

LEADER. 
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În ceea ce privește impactul activităților de animare/informare din anii 2017-2018, în localitatea 

persoanelor intervievate, se apreciază că impactul a fot unul mare spre foarte mare. Sunt 

menționate afișele postate și întâlnirile cu populația la nivelul fiecărei comune membre GAL.  

 

Percepția asupra GAL-ului în teritoriu 

 

Întrebați fiind în ce măsură cunosc instituțiile/firmele/autoritățile din comună oportunitățile de 

finanțare acordate prin LEADER în perioada 2016-2018, persoanele intervievate au răspuns că 

le cunosc într-o mare sau moderată măsură.  
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în perioada 2016-2018? 



43 
 

Cele mai importante realizări ale GAL în perioada 2016-2018 în opinia celor care au completat 

chestionare sunt menţinerea şi consolidarea parteneriatului, implementarea SDL şi implicarea 

în dezvoltarea locală.  

 

Neajunsuri/Puncte slabe 

În rândul membrilor GAL principalul neajuns al activității GAL în perioada 2016-2018 este 

insuficiența fondurilor, urmată de oportunităţile reduse de accesare a altor fonduri şi lipsa unui 

spaţiu mai adecvat pentru desfăşurarea activităţilor.  
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Din interviurile realizate reiese că beneficiarii au fost mulțumiți de sprijinul obținut din partea 

membrilor GAL cu ocazia accesării fondurilor, având parte de o evaluare corectă și obiectivă. 

 

A fost intervievat și un beneficiar care nu a obținut fonduri în urma respingerii proiectului de 

către AFIR. Acesta a declarat că cei de la AFIR nu au proceduri unitare la nivel național, 

beneficiarul știind cazuri în alte județe când exact aceleași spețe au fost tratate diferit.  

 

Alte impedimente semnalate de beneficiari sunt lipsurile la titlurile de proprietate, care 

împiedică depunerea proiectelor de infrastructură, sau lipsa utilităților care duc la neacordarea 

avizelor din partea instituțiilor abilitate.  

 

Neajunsuri în procesul de depunere/contractare/implementare la nivel de beneficiari 

 

În ceea ce privește neajunsurile beneficiarilor și a potențialilor beneficiari, aceștia amintesc 

colaborarea cu AFIR și lipsa de proceduri unitare la nivel de țară ca impediment.  

Cel mai mare sprijin primit din partea GAL Someș-Codru în accesarea fondurilor este considerat 

a fi facilitarea implementării proiectelor, echipa GAL fiind promptă și proactivă în rezolvarea 

situațiilor neprevăzute sau acordarea informațiilor suplimentare bunei implementări a 

proiectului, atunci când a fost nevoie.  

Recomandări 

Cele mai importante propuneri/recomandări din partea persoanelor intervievate, pentru 

îmbunătățirea implementării strategiei din teritoriul GAL Microregiunea Someș-Codru, în 

perioada 2019-2021, se referă la reducerea birocrației în implementarea proiectelor finanțate 

din fonduri publice, dar și la asumarea din partea funcționarilor, dincolo de cerințele 

birocratice. Alte propuneri se referă la oferirea de consultanță, în cadrul unui program fix, 

cunoscut de beneficiari/potențiali beneficiari. 
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7. CONCLUZII, RECOMANDĂRI ȘI LECȚII ÎNVĂȚATE 
 

I. Logica intervenţiei  Strategiei de Dezvoltare Locală 

Întrebări de 

evaluare 

Concluzii sintetice Recomandări Lecții învățate 

1. În ce măsură 

logica de 

intervenție a SDL 

este încă 

relevantă față de 

nevoile socio-

economice și 

potențialul de 

dezvoltare a 

teritoriului? 

GAL cuprinde doar 7 

comune şi un număr 

total de 22.086 locuitori, 

de aici și suma redusă 

alocată strategiei. Dat 

fiind acest fapt, GAL a 

concentrat resursele pe 

5 măsuri de finanţare, 

cele mai arzătoare 

pentru teritoriu.   

Toate aceste nevoi 

socio-economice ale 

teritoriului sunt valabile 

la data evaluării, acestea 

nefiind rezolvate din alte 

resurse. 

O măsură (M1/3A Sprijin 

pentru înființarea și 

dezvoltarea de structuri 

asociative) este în blocaj 

administrativ, dar este 

foarte necesară și 

relevantă pentru 

dezvoltarea teritoriului. 

Se recomandă 

creionarea unei 

viziuni privind 

identitatea și 

imaginea locală a 

teritoriului, astfel 

încât acest demers să 

poate fi convertit într-

un obiectiv de 

marketing la nivel de 

teritoriu.  

La nivelul 

beneficiarilor și 

potențiali beneficiari 

se recomandă 

adaptarea măsurilor 

la nevoile locale ale 

teritoriului, fără a 

încerca dublarea 

măsurilor disponibile 

prin PNDR la nivel 

național.  

Nu există lecții 

învățate. 

2. Cât de 

coerentă este 

logica intervenției 

care stă la baza 

strategiei de 

Strategia și-a propus un 

sprijin echilibrat privind 

susținerea sectorului 

privat (62,10%) și a celui 

public (37,90%). 

Nu există 

recomandări 

specifice.  

Nu există lecții 

învățate. 
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dezvoltare locală? În ceea ce priveşte 

sectorul privat în 

strategie s-a pus accent 

pe valorificarea 

resurselor locale 

existente – pe 

promovarea identității și 

a produselor locale şi pe 

diversificarea economiei 

prin sprijinirea 

activităţilor non-

agricole.  

În ceea ce priveşte 

sectorul  public, în 

strategie s-a pus accent 

pe dezvoltarea 

serviciilor publice 

destinate populaţiei şi a 

infrastructurii sociale.  

Din cele 5 măsuri de 

finanţare cuprinse în 

SDL, 4 măsuri (1/3A; 

2/3A; 3/6A şi 4/6B) au 

fost accesate şi există 

beneficiari interesaţi să 

depună proiecte şi pe 

măsura 5/6B 

În perioada supusă 

evaluării nu au existat 

modificări ale SDL în 

ceea ce priveşte logica 

intervenţiei ceea ce 

denotă că logica 

intervenţiei a fost şi este 

în continuare coerentă. 
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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? 

Cu toate că au trecut 

doar 2 ani de la 

începerea implementării 

strategiei, toate cele 5 

măsuri cuprinse în SDL 

au fost lansate 

Până la data evaluării 

intermediare au fost 

aprobate spre finanţare 

de către AFIR proiecte 

cu o valoare publică de 

727.880 euro, ceea ce 

reprezintă 55% din 

valoarea totală alocată 

SDL. 

Au fost contractate un 

număr de 8  proiecte cu 

o valoare publică de 

432.723 Euro, ceea ce 

reprezintă 33% din 

valoarea totală alocată 

strategiei. Alte 3 

proiecte cu o valoare 

publică de 155.516 Euro  

sunt în evaluare la AFIR. 

Pornind de la aceste 

statistici, putem afirma 

că există o probabilitate 

mare ca obiectivele 

strategiei să fie atinse 

până la expirarea 

termenului de 

implementare a 

strategiei, anul 2023.  

Se recomandă 

elaborarea unor 

proceduri de 

monitorizare a 

proiectelor 

contractate, astfel 

încât să se 

urmărească 

îndeplinirea 

obiectivelor pe 

termen lung, până la 

data finalizării tuturor 

proiectelor.  

Nu sunt.  
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Pe baza analizei 

proiectelor depuse 

există premise pentru 

îndeplinirea indicatorilor 

de rezultat– atât la 

număr de exploatații 

agricole sprijinite, cât și 

la numărul locurilor de 

muncă nou create. 

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? 

Factori de succes 

FACTORI INTERNI 

Activităţile de 

promovare s-au 

desfăşurat conform 

planificărilor iniţiale şi 

au generat un efect 

pozitiv.  

GAL a realizat schimburi 

de experiență la GAL-uri 

similare din UE, 

identificând idei de 

proiecte noi. 

Unii beneficiari care au 

depus proiecte în ciclul 

anterior de programare 

s-au dezvoltat și au 

redepus proiecte pentru 

creșterea afacerii.  

FACTORI EXTERNI 

Majoritatea 

beneficiarilor lucrează 

cu consultanți, ceea ce 

generează proiecte 

Factori de insucces 

FACTORI INTERNI 

Implicarea moderată 

a membrilor GAL în 

ceea ce priveşte 

implementarea şi 

monitorizarea SDL 

FACTORI EXTERNI 

Există tendinţa din 

partea beneficiarilor 

de a realiza achiziţiile 

şi activităţile din 

cadrul proiectelor la 

limita termenelor 

stabilite prin 

contractele de 

finanţare. 

Fondurile alocate 

teritoriului sunt 

insuficiente pentru a 

produce o 

schimbare/dezvoltare 

consistentă pentru 

teritoriu. Fondurile 

Lecții învățate 

Micii fermieri nu au 

capacitatea de a 

asigura cofinanțarea 

în cazul unor proiecte 

cu o valoare mai mare 

de unde rezultă 

necesitatea 

intervenţiei cu privire 

la stimularea asocierii. 

Lipsa resurselor 

umane poate fi un 

impediment în 

accesarea fondurilor 

din partea 

beneficiarilor privați, 

care au ca indicator 

crearea de locuri de 

muncă. 

Recomandări: 

Se recomandă 

reluarea activităţilor 

de animare şi 

redeschiderea 
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mature și bine 

elaborate. 

Existenţa bazei de date 

cu preţuri de referinţă 

elaborată de către AFIR, 

înlesneşte procesul de 

achiziţii şi implicit 

implementarea 

proiectelor.  

sunt stabilite prin 

criterii date de 

teritoriu și populație, 

unde GAL nu poate 

interveni. 

Măsura 01/3A – 

Sprijin pentru 

înființarea și 

dezvoltarea de 

structuri asociative 

este în impas datorită 

unor neconcordanțe 

procedurale la nivel 

de AFIR.  

În teritoriu există un 

deficit de resurse 

umane, iar firmele 

resimt această lipsă 

acut în teritoriu. 

Infrastructura 

deficitară din teritoriu 

(reţea de drumuri 

modernizate, acces 

limitat la utilităţi: apă, 

canalizare, gaz sau 

curent electric) duce 

la imposibilitatea 

implementării unor 

iniţiative private.  

apelurilor de selecţie 

pentru măsurile de 

finanţare pentru care 

încă nu au fost 

epuizate toate 

fondurile în special 

pentru măsura 

dedicată dezvoltării 

infrastructurii sociale.  

Se recomandă 

înteţirea activităţilor 

de monitorizare şi 

sprijinire a 

beneficiarilor în 

etapele de 

implementare a 

proiectelor. 

 

 

V. Contribuția SDL la aria de intervenție 6B   

Întrebări de 

evaluare 

Concluzii sintetice Recomandări 

7. În ce măsură a 

sprijinit SDL 

dezvoltarea locală 

Toate cele 7 Primării au 

depus proiecte pentru 

crearea sau extinderea 

Se recomandă elaborarea unor proceduri de 

monitorizare a proiectelor contractate, astfel 

încât să se urmărească îndeplinirea 
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în zonele rurale? serviciilor de bază 

destinate populației. 

Aceste proiecte au ca 

beneficiari 100% din 

populația teritoriului 

Până la data actuală s-

au contractat un număr 

de 8 de proiecte.  

obiectivelor pe termen lung, până la data 

finalizării tuturor proiectelor. 

 

Redăm mai jos în format grafic contribuția SDL la aria de intervenție 6B: 

 

Gaficul de mai sus exprimat în procente: 
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Redăm mai jos concluziile sintetizate ale procesului de evaluare intermediară a SDL: 

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? 

Puțin 

relevantă 

Relevantă Foarte relevantă 

2. Cât de coerentă este logica intervenției care stă 

la baza strategiei de dezvoltare locală? 

Puțin 

coerentă 

Coerentă Foarte coerentă 

 

II. Contribuţia operațiunilor realizate la atingerea obiectivelor prevăzute de strategie 

3. În ce măsură au fost atinse obiectivele 

strategiei? 

În mică 

măsură 

În măsură 

medie 

În mare măsură 

Probabilitatea atingerii acestor obiective în viitor, 

având în vedere progresul înregistrat până la data 

evaluării: 

Redusă Medie Ridicată 

III. Valoarea adăugată datorată metodei LEADER 

4. Ce beneficii au fost obținute datorită metodei LEADER ? (dezvoltarea capitalului social local, 

rezultatele obținute prin implementarea strategiei, îmbunătățirea guvernanței locale) 

Percepția actorilor locali privind gradul de 

îmbunătățire a capitalului social datorită aplicării 

metodei LEADER 

Nu am 

remarcat o 

îmbunătățire 

Îmbunătățire 

medie 

Îmbunătățire 

mare 

Percepția actorilor locali privind rezultate ale SDL 

mai bune datorită aplicării metodei LEADER 

Nu am 

remarcat o 

îmbunătățire 

Îmbunătățire 

medie 

Îmbunătățire 

mare 

Percepția actorilor locali privind gradul de 

îmbunătățire a guvernanței la nivel local datorită 

aplicării metodei LEADER 

Nu am 

remarcat o 

îmbunătățire 

Îmbunătățire 

medie 

Îmbunătățire 

mare 

IV. Contribuția SDL la aria de intervenție 6B 

7. În ce măsură a sprijinit SDL dezvoltarea locală 

în zonele rurale? 

În mică 

măsură 

În măsură 

medie 

În mare măsură 
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8. ANEXE  

 

8.1 Ghid de interviu 

Interviul de față este parte din evaluarea intermediară a   Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației 

Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Someș-Codru 2016-2020” și se aplică în rândul celor care au 

depus sau au dorit să depună proiecte spre finanțare către GAL Someș-Codru. 

Întrebările nu au răspunsuri corecte sau greșite, dorim să aflăm părerea dvs. ca să putem 
continua ceea ce am făcut bine și să corectăm eventualele neajunsuri.  

Întrebările se referă la perioada 2016-2018.  

 

1. MEMBRU 

Sunteți membru în Asociația Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Someș-Codru” (GAL Someș-

Codru)?  

Dacă da, de când? 

Dacă nu, care a fost motivul pentru care nu ați aderat? 

 

2. BENEFICII 

Cât de mulțumiți sunteți de beneficiile obținute prin programul LEADER pentru instituția/ 

firma/organizația dvs. în perioada 2016-2018? 

Argumentați. 

Faptul că sunteți/nu sunteți a influențat beneficiile? 

 

3.  VALOARE ADAUGATA LEADER 

Dvs. câtă încredere aveți în abordarea LEADER (principiul de cooperare, parteneriat,  

abordare de jos în sus, etc.)? 

Din câte știți, în perioada 2016-2018 s-a pus accent pe această abordare în cadrul  

întâlnirilor / evenimentelor? 

 

4. EFICIENȚĂ 
În opinia dvs. cât de eficient au fost utilizate resursele financiare alocate către GAL  

Someș-Codru în perioada 2016-2018?  

Argumentați. 
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Ce ați fi făcut altfel dacă ați fi fost în echipa de planificare/implementare a strategiei ? 

 

5. IMAGINE si INFORMARE 
În opinia dvs. cum este văzut GALul în teritoriu?  

Dacă ar fi să spuneți într-o propoziție ce înseamnă GAL Someș-Codru pentru teritoriu, cum ar suna 

acea propoziție? 

Care este percepția firmelor/instituțiilor/populației/publicului larg despre GAL? 

Ați sesizat vreo diferență de abordare în perioada 2008-2014 față de 2016-2018?  

Ce impact au avut în opinia dvs. activitățile de animare/informare din anii 2016-2018 în 

comuna/orașul în care locuiți?   

Dvs. cum ați defini rolul GAL în teritoriul dvs.? 

În ce măsură cunosc instituțiile/firmele/autoritățile din comună oportunitățile de finanțare acordate 

prin LEADER în perioada 2016-2018?   Argumentați.  

 

6. FINANȚARE 
Dvs. sau firma/instituția pe care o reprezentați a aplicat pentru fonduri la GAL Someș-Codru? 

De unde v-ați informat despre oportunitățile de finanțare/ măsuri/ tip proiecte finanțate? 

 

Dacă ați accesat fonduri: 

Care au fost principalele greutățile ale firmei/instituției în accesarea fondurilor de la GAL Someș-

Codru în perioada 2016-2018? 

Care a fost cel mai mare sprijin primit din partea GAL Someș-Codru în accesare fondurilor? 

 

Dacă nu ați accesat fonduri: 

Care au fost principalele greutățile ale firmei/instituției în încercarea de a accesa fonduri de la GAL 

Someș-Codru în perioada 2016-2018? 

Ce anume v-ar fi ajutat să obțineți finanțare din partea GAL Someș-Codru în perioada 2016-2018?  

 

Considerați că fondurile au fost destinate către rezolvarea unor probleme reale și necesare în 

teritoriu? Dacă ar fi stat în puterea dvs., cum ați fi alocat finanțarea disponibilă? 

 

7. PUNCTE TARI/PUNCTE SLABE/ RECOMANDĂRI 

În opinia dvs. care sunt cele mai importante 3 realizări ale GAL Someș-Codru în perioada 2016-2018? 

Care considerați a fi cele mai importante 3 neajunsuri/puncte slabe ale activității GAL Someș-Codru 

în perioada 2016-2018?  

Care sunt cele mai importante 3 propuneri/recomandări ale dvs. pentru îmbunătățirea 

implementării strategiei din teritoriul GAL Someș-Codru în perioada 2019-2021? 
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8. DIVERSE 

Gândindu-vă  GAL Someș-Codru și strategia implementată în perioada 2016-2018, ați mai dori să ne 

spuneți ceva în afară de subiectele abordate? 

Noi am pus multe întrebări în acest interviu. Care sunt întrebările pe care le-ați adresa dvs. 

membrilor GAL sau echipei de implementare a GAL Someș-Codru? 

 

9. Date demografice: 

Localitate ........................................................ 

Instituția/firma.................................................. 

Sex 1. Masculin  2. Feminin      

Vârsta  1. Sub 35    2. Între 36-65   3. 66 și peste                                        

Vă mulțumim! 
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8.2 Chestionar 

Chestionarul de față este parte din evaluarea intermediară a    Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației 

Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Someș-Codru 2016-2020”. Chestionarul este destinat 

membrilor asociației.  

Vă rugăm să răspundeți întrebărilor de mai jos, încercuind varianta de răspuns care vi se 
potrivește sau completând spațiile punctate, după caz.  

 

1. Dvs. câtă încredere aveți în abordarea LEADER (cooperare, parteneriat, jos-sus)? 

 

1. Foarte multă 2. Multă       3. Puțină    4. Deloc  

 

2. Ce impact au avut în opinia dvs. activitățile de animare/informare din anii 2016-2018 în 
comuna/orașul în care locuiți?   
 

1. Foarte Mare    2. Mare                  3. Moderat     4. Nu pot aprecia 

 

3. În ce măsură cunosc instituțiile/firmele/autoritățile din comună oportunitățile de finanțare 
acordate prin LEADER în perioada 2016-2018?    
 

1. Mare     2. Moderat           3. Deloc      4. Nu pot aprecia 

 

4. În opinia dvs. care sunt cele mai importante 3 realizări ale GAL Someș-Codru în 

perioada 2016-2018? 

.............................................................................................................................................. 

5. Care considerați a fi cele mai importante 3 neajunsuri/puncte slabe ale activității GAL 

Someș-Codru în perioada 2016-2018? 

............................................................................................................................................ 

 

Localitate .................................Instituția/firma.................................................. 

Date demografice: 

Sex 1. Masculin  2. Feminin     Vârsta  1. Sub 35    2. Între 36-65   3. 66 și peste                                             

 

Vă mulțumim! 
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8.3 Teme și întrebări pentru echipa de implementare 

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?  

 

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 

 

INDICATORI: 

 Numărul de nevoi/măsuri din cadrul SDL revizuite  

 

2. Au fost schimbări majore la nivel național/regional/local/ mondial de la data elaborării SDL 2014-

2020?  

 

 

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

 

CRITERII DE EVALUARE:  

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

alocate acestora suficiente pentru a genera realizările și rezultatele așteptate (indicatorii 

prevăzuți în strategie)? 

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

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

 Sunt rezultatele așteptate clar definite? 

 

II. Contribuţia operațiunilor realizate la atingerea obiectivelor 

prevăzute de strategie 

 

4. 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? 

 

VEZI FISA DE LUCRU NR 1 --- LOGICA INTERVENTIEI 

Tabel schematic logica intervenției Obiective – prorități de dezvoltare rurală – măsuri  

+ 
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VEZI FISA DE LUCRU NR 2 --- EVALUAREA MĂSURILOR 

Evaluare la nivel de măsuri cuprinse in SDL, atât aspecte pozitive cât și aspecte negative la stadiul de:  

 

Depunere 

Contractare 

Implementare 

 

III. Valoarea adăugată datorată metodei LEADER 

 

5. Ce beneficii au fost obținute datorită metodei LEADER? (dezvoltarea capitalului social local, 

rezultatele obținute prin implementarea strategiei, îmbunătățirea guvernanței locale) 

 

CRITERII DE EVALUARE:  

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

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

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

 

VEZI FISA DE LUCRU NR 3 --- Valoare adăugata LEADER 

Tabel schematic valoare adaugata LEADER  

 

 

IV. Factorii de succes şi de insucces 

 

6. 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? 
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V. Contribuția SDL la aria de intervenție 6B 

 

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

 

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. 

INDICATORI: 

 Procentajul populației rurale vizate de strategiile de dezvoltare locală; 

 Procentajul populației rurale care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite; 

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

INFORMAȚII SUPLIMENTARE: 

 Număr de proiecte/iniţiative susţinute prin SDL. 

 


