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ABREVIERI: 
 

AM PNDR – Autoritatea de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurala, 

structura din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale responsabila cu 

implementarea Programului National de Dezvoltare Rurala 

AFIR – Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, institutie publica cu personalitate 

juridica, subordonata Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

CRFIR – Centru Regional pentru Finantarea Investitiilor Rurale, structura organizatorica 

regionala in subordinea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale 

CDRJ – Compartimentul de Dezvoltare Rurala Judetean, structura fara personalitate juridica, 

subordonata Autoritatii de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurala 

FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, instrument de finantare creat de 

Uniunea Europeana pentru implementarea Politicii Agricole Comune 

GAL – Grup de Actiune Locala, structura care finanteaza la nivel local operatiuni de tip 

Leader (finantate prin Programul National de Dezvoltare Rurala, Masura 19); 

MADR – Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, organ de specialitate al administratiei 

publice centrale care are rolul de a elabora, implementa si monitoriza politicile si strategiile 

in domeniile agriculturii, gestiunii durabile a padurilor si dezvoltarii spatiului rural, de a 

asigura modernizarea si dezvoltarea activitatilor sectoriale si de a garanta transparenta si 

eficienta in utilizarea fondurilor alocate 

OJFIR – Oficiu Judetean pentru Finantarea Investitiilor Rurale, structura organizatorica la 

nivel judetean in subordinea AFIR 

PNDR – Programul National de Dezvoltare Rurala, documentul in baza caruia se acceseaza 

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala si care respecta liniile directoare 

strategice de dezvoltare rurala ale Uniunii Europene 

SDL – Strategie de dezvoltare locala, document strategic elaborat si implementat la nivelul 

unui grup de actiune locala 
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1. Prefata 
 

1.1. Ce reprezinta prezentul document? 

 

Prezentul document reprezinta un raport de evaluare prin intermediul caruia se analizeaza, 

intr-o maniera sistematica si obiectiva, relevanta, eficienta, eficacitatea, impactul, 

sustenabilitatea, performanta si succesul implementarii strategiei de dezvoltare locala 

gestionata de catre Asociatia Grupul de Actiune Locala Valea Trotusului Bacau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentul document isi propune, asadar, sa transmita, tuturor partilor interesate, informatii 

obiective cu privire la ceea ce functioneaza si, respectiv, la ceea ce nu functioneaza in raport 

cu strategia de dezvoltare locala a GAL Valea Trotusului, cu scopul de a face recomandari 

pentru imbunatatirea implementarii strategiei in viitor. 

 

Prezentul raport de evaluare cuprinde o analiza aprofundata, cu caracter socio-economic, 

menita sa identifice, sa cuantifice si sa demonstreze prin dovezi ceea ce s-a realizat, 

rezultatele obtinute si schimbarile generate, explicand principalele mecanisme care stau la 

baza acestor rezultate. 
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In acest sens, raportul de evaluare curent aduce o serie de beneficii grupului de actiune 

locala Valea Trotusului, dupa cum urmeaza: 

 contribuie la identificarea unor eventuale masuri de corectie pentru actuala strategie 

cu scopul de a imbunatati eficacitatea, eficienta, relevanta, impactul si 

sustenabilitatea acesteia; 

 permite imbunatatirea gestionarii implementarii strategiei de dezvoltare locala, in 

termeni de eficienta, printr-o alocare adecvata a resurselor; 

 contributie la invatarea unor lectii utile pentru imbunatatirea modului de proiectare 

si implementare in viitor a strategiei de dezvoltare locala; 

 determina imbunatatirea capacitatii managementului SDL privind luarea deciziilor si 

punerea lor in practica; 

 conduce la responsabilizarea tuturor partilor implicate in implementarea strategiei 

de dezvoltare locala in ceea ce priveste rezultatele propuse si, implicit, in ceea ce 

priveste modul in care sunt utilizate fondurile alocate; 

 contribuie, astfel, la o imbunatatire generala a implementarii strategiei de 

dezvoltare locala; 

Evaluarea implementarii strategiei de dezvoltare locala Valea Trotusului serveste, asadar, la 

exprimarea aprecierilor cu privire la activitatile realizate sau in curs de realizare, cat de 

eficiente si sustenabile sunt acestea si analizeaza modul in care interventiile realizate produc 

efectele dorite sau nu. 

 

1.2. Contextul in care a avut loc evaluarea si perioada pentru care se realizeaza 

evaluarea 

 

La nivelul Asociatiei Grupul de Actiune Locala Valea Trotusului Bacau se efecteaza activitati 

specifice de evaluare cu privire la implementarea strategiei de dezvoltare locala, respectiv se 

realizeaza urmatoarele operatiuni: 

 se analizeaza strategia de dezvoltare locala prin masurarea gradului in care aceasta are 

obiective si rezultate relevante; 

 se verifica modul in care sunt consumate resursele, respectiv se verifica daca resursele 

sunt utilizate economic pentru a atinge obiectivele propuse; 

 se verifica daca activitatile isi ating scopul propus si daca impactul lor este resimtit la 

nivelul teritoriului GAL 

 

Evaluarea prezenta se realizeaza cu scopul de a imbunatati calitatea implementarii strategiei 

de dezvoltare locala a GAL Valea Trotusului, prin analiza eficientei (adica a celei mai bune 

relatii dintre resursele angajate si rezultatele atinse) si a eficacitatii programului (insemnand 

masura in care obiectivele au fost atinse).  

 

Procesul de evaluare este sistematic, dar secvential, si poate fi realizat inainte, pe parcursul 

sau dupa implementarea strategiei de dezvoltare locala. Asadar, evaluarea ex-ante se 

realizeaza inainte de implementarea strategiei de dezvoltare locala, evaluarea intermediara 

se realizeaza pe tot parcursul implementarii strategiei iar evaluarea ex-post are loc dupa 

finalizarea implementarii SDL. 
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Prezenta evaluare este una intermediara, se realizeaza in prima parte de implementare a 

strategiei de dezvoltare locala de catre Asociatia Grupul de Actiune Locala Valea Trotusului 

Bacau si se finalizeaza cu un raport de evaluare definitivat in luna februarie 2019. In acest 

sens, relevante sunt urmatoarele aspecte: 

o Asociatia Grupul de Actiune Locala Valea Trotusului Bacau a inceput implementarea 

strategiei de dezvoltare locala in luna noiembrie 2016, odata cu semnarea 

contractului de finantare pe submasura 19.4 Sprijin pentru cheltuieli de functionare si 

animare, la nivelul CRFIR Iasi. 

o Implementarea strategiei de dezvoltare locala de catre GAL Valea Trotusului se 

finalizeaza in luna decembrie 2023. Prin urmare, perioada totala de implementare a 

strategiei de dezvoltare locala Valea Trotusului este de aproximativ 7 ani. 

o Evaluarea curenta a implementarii strategiei de dezvoltare locala se realizeaza pentru 

o perioada de aproximativ 2 ani de implementare a strategiei, in contextul in care 

perioada totala de implementare este de aproximativ 7 ani. Pentru perioadele 

urmatoare de implementare a SDL, se vor realiza, de asemenea, evaluari viitoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluarea curenta se realizeaza pentru o perioada de referinta cuprinsa intre momentul 

demararii implementarii strategiei de dezvoltare locala (25 noiembrie 2016, data semnarii de 

catre GAL Valea Trotusului a contractului de finantare pe submasura 19.4. Sprijin pentru 

cheltuieli de functionare si animare) si data de 01.10.2018 (stabilita de catre AM PNDR ca 

data de referinta pentru evaluarea curenta). Prin urmare, prezenta evaluare reflecta 

progresul implementarii strategiei la data de 01.10.2018.  
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1.3. Prezentarea echipei de evaluatori 
 

La nivelul Asociatiei Grupul de Actiune Locala Valea Trotusului Bacau, unul dintre angajatii 

GAL detine, in conformitate cu prevederile din fisa sa de post, urmatoarele atributii (printre 

altele): 

- asigura colectarea datelor din cadrul tuturor birourilor privind proiectele derulate prin GAL 

Valea Trotusului, cat si cele privind cooperarea, functionarea si animarea teritoriului, pentru 

calcularea indicatorilor de realizare; [..] 

- contribuie la elaborarea planului de evaluare a implementarii SDL; 

 

In derularea activitatilor sale, angajatul GAL a colaborat in permanenta cu membrii 

Comitetului de Coordonare a Evaluarii formati din: dl.Talamba Stefan - presedinte Consiuliul 

Director si manager GAL, Litoi Carmen - responsabil cu animarea teritoriului, Anton Ioana - 

evaluator proiecte. 

 

In ceea ce priveste componenta Comitetului de Coordonare a Evaluarii, aceasta a fost 

stabilita  avand in vedere urmatoarele considerente: 

- membrii Comitetului de Coordonare a Evaluarii includ persoane cu autoritate de 

decizie la nivel de GAL (respectiv dl.Talamba Stefan - presedinte Consiuliul 

Director si manager GAL); 

- membrii Comitetului de Coordonare a Evaluarii cunosc in detaliu strategia GAL, 

avand au un rol important in implementarea acesteia; 

- s-a preferat o structura a Comitetului de Coordonare a Evaluarii cu un numar 

restrans de membri, dar relevanti pentru GAL, pentru a eficientiza la maxim 

activitatea de evalure. 

Totodata, relevant de mentionat este faptul ca, in etapa de intocmire a raportului de 

evaluare, au fost contractate servicii de consultanta tehnica cu privire la evaluarea 

implementarii strategiei de dezvoltare locala, in ceea ce priveste: 

 analiza si prelucrarea datelor colectate de GAL Valea Trotusului in vederea evaluarii 

implementarii strategiei de dezvoltare locala; 

 intocmirea versiunii de lucru a raportului de evaluare; 

 revizuirea versiunii de lucru a raportului de evaluare, in conformitate cu cerintele GAL 

Valea Trotusului; 

 intocmirea versiunii finale a raportului de evaluare si predarea aceasteia catre GAL Valea 

Trotusului in format electronic. 

 

Activitatile efectuate de angajatul GAL si cele realizate de consultantul extern nu s-au 

suprapus, ci au fost complementare (angajatul GAL avand atributii de intocmire a planului de 

evaluare si de colectare a datelor iar consultantul extern fiind responsabil cu intocmirea 

raportului de evaluare). Toate operatiunile efectuate in acest sens au avut ca scop principal 

realizarea unei evaluari complexe care sa surprinda, intr-un mod sistematic si obiectiv, 

relevanta, eficienta, eficacitatea, impactul, sustenabilitatea, performanta si succesul 

implementarii strategiei de dezvoltare locala. 
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2. Rezumat 

2.1. Rezumatul raportului de evaluare 

 Asociatia Grupul de Actiune Locala Valea Trotusului Bacau reprezinta o structura de 

evaluare si selectie micro - proiecte de tip Leader finantate prin Fondul European Agricol 

pentru Dezvoltare Rurala (FEADR), Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-

2020. 

 Prin aplicarea de metode si tehnici de evaluare specifice, evaluarea strategiei de 

dezvoltare locala a GAL Valea Trotusului are rolul de a imbunatati eficacitatea, eficienta, 

relevanta, impactul si sustenabilitatea SDL. 

 La nivel practic, evaluarea strategiei de dezvoltare locala a GAL Valea Trotusului va fi 

folosita pentru a transmite, tuturor partilor interesate, informatii obiective cu privire la ceea 

ce functioneaza si, respectiv, la ceea ce nu functioneaza in raport cu strategia de dezvoltare 

locala, cu scopul de a face recomandari pentru imbunatatirea implementarii strategiei in 

viitor. 

 La nivelul GAL Valea Trotusului, evaluarea implementarii strategiei de dezvoltare locala a 

fost realizata avand in vedere urmatoarele teme principale de evaluare, asa cum sunt 

acestea prezentate in continuare: 

 Logica de interventie a strategiei de dezvoltare locala 

 Eficacitatea si eficienta operatiunilor si contributia lor la obtinerea rezultatelor si a 

impactului prevazute de strategie 

 Contributia SDL  (strategiei de dezvoltare locala) la aria de interventie 6B 

 Valoarea adaugata datorata metodei LEADER 

 Factorii de succes si de insucces 

 Prin evaluarea implementarii strategiei de dezvoltare locala a GAL Valea Trotusului sunt 

furnizate raspunsuri la 6 intrebari comune de evaluare si 3 intrebari specifice de evaluare, cu 

respectarea prevederilor din cadrul Ghidului operational privind evaluarea implementarii 

strategiilor de dezvoltare locala – versiunea iulie 2018. 

 La nivelul GAL Valea Trotusului, evaluarea implementarii strategiei de dezvoltare locala a 

avut in vedere o analiza bazata pe triangularea metodelor si tehnicilor de evaluare 

utilizate. In acest sens, au fost obtinute informatii privind tematicile de evaluare analizate 

prin utilizarea unui mix de metode si tehnici de evaluare, atat calitative, cat si cantitative: 

Observatia, Studiul documentelor, Ancheta (prin sondaj de opinie), Analiza datelor 

administrative. 

 Pe parcursul procesului de evaluare a implementarii strategiei de dezvoltare locala a GAL 

Valea Trotusului, au fost utilizate atat surse primare de date, cat si surse secundare de date, 

fiind realizata, de asemenea, triangularea surselor de date, adica datele privind tematica 

evaluarii au fost obtinute din mai multe surse (din minim trei surse de date). 

 Raportul de evaluare curent permite imbunatatirea gestionarii implementarii strategiei de 

dezvoltare locala, in termeni de eficienta, printr-o alocare adecvata a resurselor, conduce la 

responsabilizarea tuturor partilor implicate in implementarea strategiei si contribuie la o 

imbunatatire generala a implementarii strategiei de dezvoltare locala a Grupului de Actiune 

Locala Valea Trotusului. 
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3. Context 
3.1. Informatii despre GAL Valea Trotusului 
 

GAL Valea Trotusului s-a constituit in forma actuala la initiativa unor persoane cheie, actori 

publici si privati, in prezent, membri in asociatia GAL (intreprinzatori privati, lideri ai 

localitatilor, membri ai organizatiilor ce reprezinta societatea civila). Rezultatul eforturilor 

depuse in teritoriu de catre actorii locali cheie l-a constituit realizarea unei strategii de 

dezvoltare locala adaptata nevoilor locale si elaborata in vederea dezvoltarii zonei GAL Valea 

Trotusului. In baza acestei strategii, GAL Valea Trotusului a fost selectat oficial ca si grup de 

actiune locala si a obtinut decizia de functionare din partea Autoritatii de Management 

pentru Programul National pentru Dezvoltare Rurala (AM PNDR).  

 

Asociatia Grupul de Actiune Locala Valea Trotusului Bacau reprezinta o structura de evaluare 

si selectie micro - proiecte de tip Leader finantate prin Fondul European Agricol pentru 

Dezvoltare Rurala (FEADR), Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2020.  

Teritoriul GAL Valea Trotusului cuprinde 17 localitati, dintre care 16 sunt din judetul Bacau 

(orasul Tirgu Ocna si comunele Birsanesti, Bogdanesti, Buciumi, Casin, Caiuti, Cotofanesti, 

Gura Vaii, Helegiu, Manastirea Casin, Oituz, Orbeni, Pargaresti, Stefan cel Mare, Tirgu Trotus, 

Urechesti) si 1 este din judetul Vrancea (comuna Soveja).  

 

Prin intermediul strategiei de dezvoltare locala, GAL Valea Trotusului contribuie la 

imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale, la dezvoltarea potentialului local prin 

incurajarea de actiuni inovative (de exemplu, solutii noi la probleme vechi, dezvoltarea unor 

produse noi, modernizarea activitatilor traditionale prin aplicarea de noi tehnologii etc) si, 

totodata, la diversificarea si dezvoltarea economiei rurale, in folosul comunitatii. Prin GAL 

Valea Trotusului se finanteaza o multitudine de tipologii de proiecte, din diverse sectoare de 

activitate (public, social, minoritati, agricol, non-agricol etc). Valoarea publica maxima a 

proiectelor finantate la nivel de GAL este de 200.000 euro. 

 

Asadar, Asociatia Grupul de Actiune Locala Valea Trotusului Bacau reprezinta solutia concreta 

prin care comunitatile locale pot valorifica potentialul din spatiul rural, ca element 

component al abordarii Leader, abordare prin care se incurajeaza: stimualarea 

parteneriatelor, dezvoltarea economica, sociala si culturala a zonei, transferul de cunostinte 

si implementarea initiativelor inovative, implicarea cetatenilor in deciziile strategice pe 

termen lung etc. 

 

Strategia de dezvoltare locala aferenta teritoriului GAL Valea Trotusului se materializeaza in 

proiecte care se implementeaza in aria de acoperire a GAL, proiecte care sunt sprijinite 

financiar din fonduri publice, la care se adauga cofinantarea privata (acolo unde este cazul). 

In continuare este prezentata, schematic, activitatea desfasurata la nivelul GAL Valea 

Trotusului in vederea evaluarii si selectarii de proiecte cu finantare nerambursabila. 
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subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). PNDR este finantat de Uniunea Europeana si 
Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala. 

 

 

Etapele evaluarii si selectarii de proiecte la nivelul GAL Valea Trotusului 

1. GAL Valea Trotusului lanseaza apelul de selectie a proiectelor, folosind mijloacele de 

informare mass-media. 

2. Potentialii beneficiari depun proiectele la sediul GAL Valea Trotusului (din localitatea 

Casin, judetul Bacau). 

3. Expertii GAL Valea Trotusului efectueaza verificarea proiectelor depuse. 

4. Comitetul de Selectie al GAL Valea Trotusului realizeaza selectia proiectelor, in prezenta 

unui reprezentant AM PNDR CDRJ care se asigura ca procesul de selectie s-a derulat 

corespunzator.  

5. GAL Valea Trotusului depune proiectele selectate la nivelul structurilor teritoriale AFIR. 

6. Structurile teritoriale AFIR verifica proiectele depuse de catre GAL Valea Trotusului. 

7. Structurile teritoriale AFIR transmit notificari (catre beneficiar si catre GAL) de instiintare 

cu privire la aprobarea sau neaprobarea proiectelor. 

8. Pentru proiectele aprobate, se incheie contractele de finantare intre beneficiari si AFIR. 

9. Beneficiarii depun cererile de plata la sediul GAL Valea Trotusului (din localitatea Casin, 

judetul Bacau). 

10. GAL Valea Trotusului verifica conformitatea cererilor de plata depuse de beneficiari. 

11. Beneficiarii depun cererile de plata verificate de GAL (si evaluate ca fiind conforme) la 

nivelul structurilor teritoriale AFIR. 

12. AFIR plateste direct beneficiarului si informeaza GAL Valea Trotusului. 
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Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). 
Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din 

subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). PNDR este finantat de Uniunea Europeana si 
Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala. 

 

3.2. Contextul strategiei de dezvoltare locala (cand a fost elaborata, obiectivele 

principale, perioada de timp acoperita, buget total, alte informatii relevante) 

 

Perioada in care a fost elaborata strategia de dezvoltare locala GAL Valea Trotusului 
 

Strategia de dezvoltare locala a Grupului de Actiune Locala Valea Trotusului a fost elaborata 

in anul 2016, in acest sens fiind respectate toate prevederile Ghidului solicitantului pentru 

participarea la selectia strategiilor de dezvoltare locala, document elaborat si publicat de 

catre AM PNDR. 

 

Obiectivele strategiei de dezvoltare locala GAL Valea Trotusului 
 

La nivelul GAL Valea Trotusului, au fost propuse urmatoarele obiective generale: 

 Favorizarea competitivitatii agriculturii, obiectiv posibil a fi atins cu ajutorul 

masurilor: 

 M1/1A Sprijinirea infiintarii de forme asociative de cooperare 

 M2/2A Investitii in infiintarea, dezvoltarea, modernizarea si diversificarea 

activitatii fermelor mici si medii 

 M3/3A Crearea de noi unitati de colectare si procesare a produselor agricole 

locale si promovarea lanturilor alimentare integrate, respectiv integrarea 

sistemelor de colectare, procesare si comercializare 

 Asigurarea gestionarii durabile a resurselor naturale si combaterea schimbarilor 

climatice, obiectiv posibil a fi atins cu ajutorul masurii M4/4A Investitii in gestionarea zonei 

Natura 2000 

 Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor 

rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca, obiectiv posibil a fi atins cu 

ajutorul masurilor: 

 M5/6A Infiintarea sau dezvoltarea activitatilor neagricole in spatiul rural 

 M6/6B Achizitionarea de dotari si servicii pentru sprijinirea conservarii 

patrimoniului material si imaterial local 

 M7/6B  Investitii locale de baza destinate populatiei rurale, inclusiv a celor de 

agrement si culturale, si a infrastructurii aferente, M8/6B Masuri de interventie 

asupra comunitatilor marginalizate prin actiuni sociale si de integrare 

Strategia de dezvoltare locala aferenta teritoriului GAL VALEA TROTUSULUI  ofera noi 

instrumente pentru o dezvoltare durabila si aduce cu sine metodologii capabile sa asigure 

satisfacerea nevoilor identificate la nivel local.  

 

Relevant de mentionat este, totodata, faptul ca toate masurile ce fac obiectul strategiei de 

dezvoltare locala a GAL VALEA TROTUSULUI contribuie la obiectivul transversal inovare. 

Caracterul inovativ al masurilor este sustinut, pe de o parte, de categoriile de actiuni 

eligibile propuse iar, pe de alta parte, de specificul teritorial/local al interventiilor care 

permite realizarea investiilor atat in UAT-uri comune cat si in UAT-uri orase mici cu o 

populatie de maxim 20.000 locuitori. 
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Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de 
Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul 

Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala. 

 

Bugetul total aferent strategiei de dezvoltare locala GAL VALEA TROTUSULUI 
 

La data de referinta pentru care se face prezentul raport de evaluare (respectiv data de 01.10.2018), bugetul total aferent strategiei de 

dezvoltare locala a GAL Valea Trotusului este de 3.613.253,18 euro, din care 677.403,18 euro reprezinta cheltuieli de functionare, la care 

se adauga 2.935.850,00 euro ce constituie bugetul alocat proiectelor finantate prin GAL. Mai multe detalii, in acest sens, sunt prezentate in 

continuare:  
 

  

PRIORITATE MASURA
INTENSITATEA 

SPRIJINULUI

CONTRIBUTIA PUBLICA 

NERAMBURSABILA/ 

MASURA (FEADR + 

BUGET NATIONAL)

EURO

CONTRIBUTIA PUBLICA 

NERAMBURSABILA/

PRIORITATE (FEADR + 

BUGET NATIONAL)

EURO

VALOARE 

PROCENTUALA

(%)

M5/6A 90% 862.101,21

M6/6B 100% 69.423,73

M7/6B 100% 1.347.423,93

M8/6B 100% 36.582,56

18,75%

6 2.315.531,43 64,08%

Cheltuieli de functionare si animare 677.403,18

TOTAL  COMPONENTA A +  B 3.613.253,18

147.796,28 4,09%

4 M4/4A 100% 10.715,23 10.715,23 0,30%

1,70%

2 M2/2A 90% 400.225,28 400.225,28 11,08%

COMPONENTA A + B

1 M1/1A 100% 61.581,78 61.581,78

3 M3/3A 50% 147.796,28



13 
 

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). 
Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din 

subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). PNDR este finantat de Uniunea Europeana si 
Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala. 

 

3.3. Alte informatii relevante pentru intelegerea contextului local 

 

Grupul de Actiune Locala Valea Trotusului contribuie la imbunatatirea calitatii vietii in zonele 

rurale, atat pentru familiile de agricultori cat si pentru populatia rurala in sens larg, prin 

incurajarea teritoriilor rurale sa exploateze modalitati noi prin care sa devina sau sa ramana 

competitive. 

 

Analiza teritoriului GAL Valea Trotusului a contribuit la recunoasterea potentialului local si a 

punctelor forte ale zonei precum si la identificarea obstacolelor aflate in calea dezvoltarii 

durabile, ajutand, totodata, la identificarea  unor solutii eficiente pentru eliminarea 

acestora. 

 

Identitatea specifica zonei GAL Valea Trotusului ii confera acestuia o particularitate aparte, 

caracterizata prin traditii, obiceiuri, simboluri si valori proprii. Teritoriul GAL Valea 

Trotusului dispune de un potential local deosebit de important (resurse naturale, forta de 

munca disponibila, traditii si obiceiuri proprii etc) care poate fi valorificat in urma 

implementarii strategiei de dezvoltare locala, contribuind, astfel, la dezvoltarea nivelului de 

trai in zona, la cresterea veniturilor populatiei rurale si la diversificarea rurala. 

 

In acest context, evaluarea strategiei de dezvoltare locala permite valorificarea la maxim a 

potentialului local din zona GAL Valea Trotusului prin faptul ca analizeaza relevanta, 

eficienta, eficacitatea, impactul, sustenabilitatea, performanta si succesul implementarii 

strategiei de dezvoltare locala si propune solutii acolo unde sunt identificate probleme, cu 

scopul de a face recomandari pentru imbunatatirea implementarii strategiei in viitor.  
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Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). 
Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din 

subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). PNDR este finantat de Uniunea Europeana si 
Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala. 

 

 

4. Scopul si obiectivele evaluarii 
 

4.1. Scopul evaluarii: de ce a fost facuta, cum va fi folosita 

 

Prin aplicarea de metode si tehnici de evaluare specifice, evaluarea strategiei de dezvoltare 

locala a GAL Valea Trotusului a fost facuta cu scopul de a imbunatati eficacitatea, 

eficienta, relevanta, impactul si sustenabilitatea SDL. In acest fel, evaluarea permite 

eficientizarea implementarii strategiei de dezvoltare locala, printr-o alocare adecvata a 

resurselor si, totodata, contribuie la imbunatatirea generala a implementarii strategiei de 

dezvoltare locala prin propunerea de solutii la problemele identificate, respectiv prin 

invatarea unor lectii utile, cu aplicabilitate practica in viitor.  

 

Totodata, prezenta evaluare are ca scop imbunatatirea capacitatii de luare a deciziilor prin 

responsabilizarea tuturor partilor implicate in implementarea strategiei de dezvoltare locala 

in ceea ce priveste rezultatele propuse si, implicit, in ceea ce priveste modul in care sunt 

utilizate fondurile alocate.  
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Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). 
Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din 

subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). PNDR este finantat de Uniunea Europeana si 
Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala. 

 

La nivel practic, evaluarea strategiei de dezvoltare locala a GAL Valea Trotusului va fi 

folosita pentru a transmite, tuturor partilor interesate, informatii obiective cu privire la ceea 

ce functioneaza si, respectiv, la ceea ce nu functioneaza in raport cu strategia de dezvoltare 

locala, cu scopul de a face recomandari pentru imbunatatirea implementarii strategiei in 

viitor. 

 

 
 

Evaluarea implementarii strategiei de dezvoltare locala a GAL Valea Trotusului reprezinta o 

analiza aprofundata, cu caracter socio-economic, menita sa identifice, sa cuantifice si sa 

demonstreze prin dovezi ceea ce s-a realizat, rezultatele obtinute si schimbarile generate, 

explicand principalele mecanisme care stau la baza acestor rezultate.  

 

Evaluarea implementarii strategiei de dezvoltare locala a GAL Valea Trotusului are doua 

obiective principale: 

 Obiectiv 1: Evaluarea prezenta se realizeaza cu obiectivul de a raporta si a demonstra 

la diferite nivele, prin colectarea de informatii si dovezi solide, modul in care s-a 

actionat, cum au fost utilizate resursele si ce rezultate si efecte au fost obtinute prin 

implementarea strategiei de dezvoltare locala a GAL Valea Trotusului. 

 Obiectiv 2: Evaluarea prezenta se realizeaza, de asemenea, cu obiectivul de a 

intelege ce functioneaza si ce nu functioneaza cu privire la implementarea strategiei 

GAL Valea Trotusului, contribuind, astfel, la identificarea unor eventuale masuri de 

corectie (pentru a imbunatati eficacitatea, eficienta, relevanta, impactul, 

sustenabilitatea actualei strategii) si, totodata, la formularea de lectii utile pentru 

imbunatatirea modului de proiectare si implementare a strategiei in perioada viitoare. 
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Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). 
Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din 

subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). PNDR este finantat de Uniunea Europeana si 
Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala. 

 

Prin atingerea obiectivelor propuse, evaluarea serveste, asadar, la exprimarea aprecierilor cu 

privire la activitatile realizate sau in curs de realizare, cat sunt de utile, eficace, eficiente 

sau sustenabile si analizeaza modul in care interventiile realizate produc efecte sau nu. 

 

La nivelul GAL Valea Trotusului, evaluarea implementarii strategiei de dezvoltare locala a 

fost realizata avand in vedere urmatoarele teme principale de evaluare, asa cum sunt 

acestea prezentate in continuare:  

 

TEMA CE SE EVALUEAZA IN CADRUL TEMEI 

Logica de interventie 

a strategiei de 

dezvoltare locala  

 Relevanta strategiei fata de nevoile si potentialul de dezvoltare 

din teritoriu 

 Coerenta interna si cu politicile de referinta relevante 

 

Eficacitatea si 

eficienta 

operatiunilor si 

contributia lor la 

obtinerea rezultatelor 

si a impactului 

prevazute de 

strategie 

 Gradul de atingere a rezultatelor planificate, a obiectivelor 

specifice si a impactului prevazut prin strategia de dezvoltare 

locala 

 Contributia operatiunilor finantate la atingerea rezultatelor, 

obiectivelor, impactului planificat, distinct de alti factori externi 

strategiei (impactul poate fi evaluat la finalul implementarii 

strategiei) 

 Eficienta costurilor inregistrate la nivelul operatiunilor finantate 

 

Contributia SDL  

(strategiei de 

dezvoltare locala) la 

aria de interventie 6B 

 

 Contributia efectiva a SDL la dezvoltarea locala in zonele rurale, 

conform criteriilor de evaluare si indicatorilor comuni aferenti 

ariei 6B  

 

Valoarea adaugata 

datorata metodei 

LEADER 

 

 Beneficiile obtinute datorita abordarii LEADER 

Factorii de succes si 

de insucces 

 

 Influenta  factorilor interni si externi asupra rezultatelor obtinute 

prin implementarea SDL 
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Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de 
Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul 

Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala. 

 

5. Metodologia de evaluare 
5.1. Descrierea elementelor cheie ale evaluarii –  intrebarile de evaluare specifice si comune, criterii de evaluare, indicatori 

 

Prin evaluarea implementarii strategiei de dezvoltare locala a GAL Valea Trotusului sunt furnizate raspunsuri la 6 intrebari comune de evaluare si 3 intrebari 

specifice de evaluare, cu respectarea prevederilor din cadrul Ghidului operational privind evaluarea implementarii strategiilor de dezvoltare locala – 

versiunea iulie 2018. Matricea prezentata in continuare ilustreaza corespondenta dintre temele de evaluare, intrebarile de evaluare, criteriile de evaluare, 

setul de indicatori care contribuie la formularea raspunsurilor necesare evaluarii, aprecierile evaluatorului cu privire la intrebarile de evaluare si, respectiv, 

metodele, tehnicile si sursele de evaluare utilizate. 

 

TEMA DE 
EVALUARE 

INTREBARE DE EVALUARE 
(SPECIFICE SI COMUNE) 

CRITERII DE EVALUARE INDICATORI CUANTIFICARE 
METODE/ 
TEHNICA 

SURSE 

Logica de 
interventie a 
strategiei de 
dezvoltare 
locala  

Intrebare comuna: In ce masura 
logica de interventie a strategiei 
de dezvoltare locala este inca 
relevanta fata de nevoile socio-
economice si potentialul de 
dezvoltare teritorial? 
 
 
 

- Masurile din cadrul SDL 
au fost revizuite, in 
conformitate cu noile 
nevoi de finantare 
identificate la nivelul 
teritoriului GAL Valea 
Trotusului. 

- Perceptia actorilor locali cu 
privire la relevanta logicii de 
interventie a SDL 
- Numar de masuri din strategie 
revizuite 
 
 

Aprecieri ale 
evaluatorului – 
masura in care logica 
interventiei SDL este 
inca relevanta: 
- Putin relevanta 
- Relevanta 
- Foarte relevanta 
 

-  Observatia 
–  Studiul docum. 
- Analiza datelor 
administrative 

- Beneficiari de 
proiecte, potentiali 
beneficiari de 
proiecte, membri 
GAL, strategia GAL, 
proiecte depuse, 
documentatii de 
modificari de 
strategie, situatii de 
monitorizare etc 

Intrebare comuna: Cat de 
coerenta este logica interventiei 
care sta la baza strategiei de 
dezvoltare locala? 
 

- Activitatile (masuri, 
operatiuni) prevazute in 
cadrul SDL si resursele 
alocate acestora sunt 
suficiente pentru a genera 
realizarile si rezultatele 
asteptate (indicatorii 
prevazuti in strategie). 
 

- Perceptia actorilor locali cu 
privire la coerenta logicii de 
interventie a SDL 
- Numar si valoare publica 
proiecte depuse la GAL 
- Numar si valoarea publica 
proiecte eligibile si selectate de 
GAL 
- Numar si valoarea publica 
proiecte contractate 
 

Aprecieri ale 
evaluatorului – 
masura in care logica 
interventiei SDL este 
coerenta: 
- Putin coerenta 
- Coerenta 
- Foarte coerenta 

-  Observatia 
–  Studiul docum. 
- Analiza datelor 
administrative 

- Beneficiari de 
proiecte, potentiali 
beneficiari de 
proiecte, membri 
GAL, strategia GAL, 
proiecte depuse, 
date statistice ce fac 
obiectul proiectelor 
depuse, situatii de 
monitorizare etc 
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Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de 
Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul 

Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala. 

 

Eficacitatea si 
eficienta 
operatiunilor si 
contributia lor 
la obtinerea 
rezultatelor si a 
impactului 
prevazute de 
strategie 
 

Intrebare comuna: In ce masura 
au fost atinse obiectivele 
strategiei sau care este 
probabilitatea atingerii acestor 
obiective in viitor, avand in 
vedere progresul inregistrat pana 
la data evaluarii? 
 

Pentru a putea formula un raspuns la aceasta intrebare de evaluare comuna, au fost identificate o serie de intrebari de evaluare 
specifice, asa cum sunt acestea prezentate in continuare. 

Intrebare specifica: In ce masura 
strategia de dezvoltare locala a 
contribuit la modernizarea 
exploatatiilor agricole de pe 
teritoriul GAL Valea Trotusului? 
 

- Exploatatiile agricole de 
pe teritoriul GAL Valea 
Trotusului au fost 
modernizate. 
 

- Numar de exploatatii agricole/ 
beneficiari sprijiniti, conform 
proiectelor selectate si, 
respectiv, proiectelor  
contractate 
- Perceptia actorilor locali cu 
privire la dezvoltarea sectorului 
agricol, avand in vedere fondurile 
publice acordate prin GAL Valea 
Trotusului 
 

Aprecieri ale 
evaluatorului - 
masura in care 
strategia a contribuit 
la modernizarea 
exploatatiilor 
agricole: 
- Mica masura 
- Masura medie 
- Mare masura 
 

-  Observatia 
–  Studiul docum. 
- Analiza datelor 
administrative 
- Ancheta/sondaj 
de opinie 

- Beneficiari de 
proiecte, potentiali 
beneficiari de 
proiecte, membri 
GAL, strategia GAL, 
proiecte depuse, 
documente rezultate 
ca urmare a 
implementarii 
operatiunilor 
(contracte de 
finantare, notificari 
etc), documente 
publice relevante 
evaluarii (acte 
normative, strategii 
sectoriale, politici 
publice), situatii de 
monitorizare ale 
operatiunilor 
finantate prin GAL, 
date statistice ce fac 
obiectul SDL, date 
statistice ce fac 
obiectul proiectelor 
depuse, date 
statistice disponibile 
la diverse institutii, 
cu relevanta pentru 
evaluarea 
implementarii SDL 
etc 

Intrebare specifica: In ce masura 
strategia de dezvoltare locala a 
contribuit la dezvoltarea 
sectorului privat non-agricol din 
zona GAL Valea Trotusului? 
 

- La nivelul GAL Valea 
Trotusului sectorul non-
agricol privat a inregistrat 
o dezvoltare economica. 
 

-    Numar de locuri de munca 
create in sectorul privat non-
agricol, conform proiectelor 
selectate si, respectiv, 
proiectelor contractate 
- Perceptia actorilor locali cu 
privire la dezvoltarea sectorului 
non-agricol privat, avand in 
vedere fondurile publice acordate 
prin GAL Valea Trotusului 
 

Aprecieri ale 
evaluatorului - 
masura in care 
strategia a contribuit 
la dezvoltarea 
sectorului privat non-
agricol: 
- Mica masura 
- Masura medie 
- Mare masura 
 

-  Observatia 
–  Studiul docum. 
- Analiza datelor 
administrative 
- Ancheta/sondaj 
de opinie 

Intrebare specifica: In ce masura 
strategia de dezvoltare locala 
GAL Valea Trotusului a contribuit 
la dezvoltarea sectorului social in 
vederea integrarii grupurilor 
sociale defavorizate (inclusiv 
minoritati locale/minoritate 
roma)? 

- Grupurile sociale 
defavorizate (inclusiv 
minoritatile locale/ 
minoritatea roma) din 
zona GAL Valea Trotusului 
au fost integrate in 
comunitate. 

- Populatie neta care beneficiaza 
de servicii/ infrastructuri 
imbunatatite in sectorul social, 
conform proiectelor selectate si, 
respectiv, proiectelor  
contractate 
- Perceptia actorilor locali cu 
privire la dezvoltarea sectorului 
social, avand in vedere fondurile 
publice acordate prin GAL Valea 
Trotusului 

Aprecieri ale 
evaluatorului - 
masura in care 
strategia a contribuit 
la dezvoltarea 
sectorului social: 
- Mica masura 
- Masura medie 
- Mare masura 
 

-  Observatia 
–  Studiul docum. 
- Analiza datelor 
administrative 
- Ancheta/sondaj 
de opinie 



- Raport de evaluare a implementarii strategiei de dezvoltare locala -  
- Asociatia Grupul de Actiune Locala Valea Trotusului Bacau - 
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Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de 
Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul 

Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala. 

 

Contributia SDL 
(strategiei de 
dezvoltare 
locala) la aria 
de interventie 
6B 
 
 

Intrebare comuna: In ce masura 
a sprijinit SDL (strategia de 
dezvoltare locala) dezvoltarea 
locala in zonele rurale? 

- Infrastructura la scara 
mica si serviciile locale de 
baza destinate populatiei 
rurale din zona GAL Valea 
Trotusului au fost 
imbunatatite. 
 

- Populatie neta care beneficiaza 
de servicii/ infrastructuri 
imbunatatite, conform 
proiectelor selectate 
- Populatie neta care beneficiaza 
de servicii/ infrastructuri 
imbunatatite, conform 
proiectelor contractate 
- Perceptia actorilor locali cu 
privire la dezvoltarea serviciilor 
de baza destinate populatiei 
rurale si a infrastructurii la scara 
mica, avand in vedere fondurile 
publice acordate prin GAL Valea 
Trotusului 
 

Aprecieri ale 
evaluatorului - 
masura in care 
strategia a sprijinit 
dezvoltarea locala in 
zonele rurale: 
- Mica masura 
- Masura medie 
- Mare masura 
 

-  Observatia 
–  Studiul docum. 
- Analiza datelor 
administrative 
- Ancheta/sondaj 
de opinie 

- Beneficiari si 
potentiali beneficiari 
de proiecte, membri 
GAL, strategia GAL, 
proiecte depuse, 
documente rezultate 
ca urmare a 
finantarii 
operatiunilor 
(contracte de 
finantare, notificari 
etc), situatii de 
monitorizare, date 
statistice ce fac 
obiectul SDL, date 
statistice ce fac 
obiectul proiectelor 
depuse etc   
 

 

Valoarea 
adaugata 
datorata 
metodei LEADER 

Intrebare comuna: Ce beneficii 
au fost obtinute datorita metodei 
LEADER ? 

- Guvernanta locala din 
zona GAL Valea Trotusului 
s-a imbunatatit (printr-o 
gestionare mai buna a 
functiilor administrative 
pe plan local si, totodata, 
printr-o implicare sporita 
a comunitatii si factorilor 
interesati in luarea 
deciziilor). 
 
- Operatiunile finantate 
prin strategia GAL Valea 
Trotusului au determinat 
imbunatatirea calitatii 
vietii in teritoriul vizat de 
strategie. 

- Perceptia actorilor locali cu 
privire la modul in care 
operatiunile finantate prin GAL 
Valea Trotusului au contribuit la 
imbunatatirea guvernantei la 
nivel local 
 
 
 
 
 
- Perceptia actorilor locali cu 
privire la modul in care 
operatiunile finantate prin GAL 
Valea Trotusului au contribuit la 
imbunatatirea calitatii vietii din 
zona 

Aprecieri ale 
evaluatorului – 
beneficii obtinute 
datorita metodei 
Leader: 
- imbunatatire redusa 
- imbunatatire medie 
- imbunatatire mare 

-  Observatia 
–  Studiul docum. 
- Ancheta/sondaj 
de opinie 

- Beneficiari de 
proiecte, potentiali 
beneficiari de 
proiecte, membri 
GAL, strategia GAL, 
proiecte depuse, 
documente rezultate 
ca urmare a 
finantarii 
operatiunilor 
(contracte de 
finantare, notificari 
etc), documente 
publice relevante 
evaluarii (acte 
normative, strategii 
sectoriale, politici 
publice) etc 



- Raport de evaluare a implementarii strategiei de dezvoltare locala -  
- Asociatia Grupul de Actiune Locala Valea Trotusului Bacau - 
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Factorii de 
succes si de 
insucces 
 

Intrebare comuna: Care sunt 
factorii interni si externi care au 
influentat implementarea 
strategiei si rezultatele obtinute?  
 
 
 

- Echipa tehnica GAL 
Valea Trotusului a 
influentat pozitiv 
accesarea de fonduri 
europene prin GAL Valea 
Trotusului (prin actiuni de 
animare, prin informatii 
transmise in teritoriul 
GAL,  prin comunicarea cu 
partile interesate etc). 
 
- Actiunile AFIR (prin 
elaborare de ghiduri si 
proceduri de lucru, prin 
claritatea informatiilor 
disponibile pe pagina 
proprie de internet, prin 
interactiunea cu 
beneficiarii si potentialii 
beneficiari etc) au 
influentat in mod pozitiv 
accesarea de fonduri 
europene prin GAL Valea 
Trotusului. 
 
- Actiunile AM PNDR (prin 
elaborare de ghiduri si 
proceduri de lucru, prin 
claritatea informatiilor 
disponibile pe pagina 
proprie de internet, prin 
interactiunea cu 
beneficiarii si potentialii 
beneficiari etc) au 
influentat in mod pozitiv 
accesarea de fonduri 
europene prin GAL Valea 
Trotusului. 

- Perceptia actorilor locali cu 
privire la echipa tehnica GAL 
Valea Trotusului 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Perceptia actorilor locali cu 
privire la masura in care actiunile 
AFIR (prin elaborare de ghiduri si 
proceduri de lucru, prin 
claritatea informatiilor 
disponibile pe pagina proprie de 
internet, prin interactiunea cu 
beneficiarii si potentialii 
beneficiari etc) au influentat 
pozitiv accesarea de fonduri 
europene prin GAL 
 
 
 
- Perceptia actorilor locali cu 
privire la masura in care actiunile 
AM PNDR (prin elaborare de 
ghiduri si proceduri de lucru, prin 
claritatea informatiilor 
disponibile pe pagina proprie de 
internet, prin interactiunea cu 
beneficiarii si potentialii 
beneficiari etc) au influentat 
pozitiv accesarea de fonduri 
europene prin GAL 
 

Aprecieri ale 
evaluatorului – 
masura in care echipa 
tehnica a influentat 
accesarea de fonduri 
europene prin GAL: 
- Mica masura 
- Masura medie 
- Mare masura 
 
 

 

 

Aprecieri ale 
evaluatorului – 
masura in care 
actiunile AFIR au 
influentat pozitiv 
accesarea de fonduri 
europene prin GAL: 
- Mica masura 
- Masura medie 
- Mare masura 
 
 
 
 
Aprecieri ale 
evaluatorului – 
masura in care 
actiunile AM PNDR au 
influentat pozitiv 
accesarea de fonduri 
europene prin GAL: 
- Mica masura 
- Masura medie 
- Mare masura 
 

-  Observatia 
–  Studiul docum. 
- Ancheta/sondaj 
de opinie 

- Beneficiari de 
proiecte, potentiali 
beneficiari de 
proiecte, membri 
GAL, proiecte 
depuse, documente 
rezultate ca urmare a 
finantarii 
operatiunilor 
(contracte de 
finantare, notificari 
etc), documente 
publice relevante 
evaluarii (acte 
normative, strategii 
sectoriale, politici 
publice) etc 
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Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). 
Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din 

subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). PNDR este finantat de Uniunea Europeana si 
Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala. 

 

5.2. Descrierea metodelor si tehnicilor de evaluare folosite si justificarea 

acestora, corelat cu fiecare intrebare de evaluare 

 

Metodele si tehnicile aplicate in evaluarea curenta au avut in vedere obiectivele, intrebarile 

si criteriile de evaluare stabilite (prezentate in detaliu in sectiunea anterioara), tipologia 

beneficiarilor si interventiilor finantate prin GAL Valea Trotusului si, respectiv, 

particularitatile implementarii strategiei GAL Valea Trotusului.  

 

Metodele si tehnicile de evaluare folosite au avut ca scop principal detectarea aspectelor 

cheie care trebuie si pot fi schimbate pentru cresterea relevantei, eficacitatii, eficientei si 

impactului strategiei de dezvoltare locala a GAL Valea Trotusului.  

 

La nivelul GAL Valea Trotusului, evaluarea implementarii strategiei de dezvoltare locala a 

avut in vedere o analiza bazata pe triangularea metodelor si tehnicilor de evaluare 

utilizate. In acest sens, au fost obtinute informatii privind tematicile de evaluare analizate 

prin utilizarea unui mix de metode si tehnici de evaluare, atat calitative, cat si cantitative. 

Metodele si tehnicile utilizate au asigurat complementaritatea datelor colectate si au 

contribuit la o intelegere sporita a rezultatelor obtinute. In continuare sunt descrise 

metodele si tehnicile utilizate in evaluarea prezenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Metodele si tehnicile de evaluare folosite in cadrul prezentei evaluari 



- Raport de evaluare a implementarii strategiei de dezvoltare locala -  
- Asociatia Grupul de Actiune Locala Valea Trotusului Bacau - 
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Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). 
Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din 

subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). PNDR este finantat de Uniunea Europeana si 
Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala. 

 

Metoda de evaluare Tehnica de evaluare Tip (calitativa/cantitativa) 

Observatie Observatie naturala Calitativa 

Studiul documentelor Cercetare de birou Calitativa 

Analiza datelor administrative Cercetare de birou Cantitativa 

Ancheta Sondaj de opinie Cantitativa 

 

 

 

 

Observatia 

 

In procesul de evaluare a implementarii SDL GAL Valea Trotusului, observatia a fost utilizata 

ca metoda calitativa de evaluare care a permis investigarea fenomenelor in cadrul lor natural 

de desfasurare (la fata locului). In cazul de fata, aceasta metoda de evaluare a furnizat 

informatii bogate asupra rezultatelor observabile ale implementarii strategiei de dezvoltare 

locala, in acest sens, fiind luate in considerare punctele de vedere, judecatile de valoare si 

opiniile exprimate de o serie de persoane cheie din teritoriul GAL Valea Trotusului, ca de 

exemplu: beneficiari de proiecte, potentiali beneficiari de proiecte si membri ai Asociatiei 

Grupul de Actiune Locala Valea Trotusului Bacau. 

 

Aceasta metoda a fost aplicata prin tehnica observatiei naturale, adica fenomenele si 

persoanele observate au fost studiate in cadrul lor natural (de la fata locului), fara a fi 

perturbate. In cazul specific al implementarii strategiei de dezvoltare locala a GAL Valea 

Trotusului, observatia a contribuit la obtinerea de informatii importante privind urmatoarele 

aspecte evaluate: logica de interventie a strategiei de dezvoltare locala GAL Valea 

Trotusului, eficacitatea si eficienta operatiunilor si contributia lor la obtinerea rezultatelor si 

a impactului prevazute de strategie, contributia SDL la aria de interventie 6B, valoarea 

adaugata datorata metodei LEADER si, respectiv, factorii de succes si de insucces in legatura 

directa cu implementarea strategiei de dezvoltare locala. 

 

In urma aplicarii observatiei, ca parte a metodologiei de evaluare a implementarii SDL Valea 

Trotusului, au fost atinse urmatoarele beneficii: 

- au fost analizate efectele interventiilor inovatoare finantate prin GAL Valea Trotusului si 

au fost identificati factorii mai putin vizibili care influenteaza succesul interventiilor 

evaluate;  

- au fost colectate date care surprind detalii cu privire la implementarea SDL, date care nu 

au putut fi identificate prin alte metode sau tehnici de evaluare folosite; 

- detalii aparent nesemnificative colectate prin intermediul acestei metode s-au dovedit 

ulterior ca fiind deosebit de importante.  

 

Asadar, observatia a fost utilizata pentru a obtine informatii relevante pentru tematicile 

vizate in cadrul evaluarii, prin corelarea acestora cu cele obtinute prin alte metode si tehnici 

de evaluare.   

 

 

Evaluare 

calitativa 



- Raport de evaluare a implementarii strategiei de dezvoltare locala -  
- Asociatia Grupul de Actiune Locala Valea Trotusului Bacau - 
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Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din 

subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). PNDR este finantat de Uniunea Europeana si 
Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala. 

 

 

 

 

Studiul documentelor 

 

Studiul documentelor, o metoda calitativa de colectare si analiza a datelor din surse scrise, a 

fost una dintre primele activitati realizate in cadrul prezentului proces de  evaluare. Metoda 

studiul documentelor a fost aplicata prin tehnica cercetare de birou. In cazul de fata, studiul 

documentelor a pornit de la stabilirea acelor informatii cheie necesare a se colecta 

(informatii care au oferit raspunsuri la intrebarile de evaluare). In acest sens, demersul a fost 

concentrat catre studierea unor documente cu o relevanta sporita pentru evaluare, respectiv: 

strategia de dezvoltare locala a GAL Valea Trotusului, proiecte depuse  (cereri de finantare 

cu documente anexe), documentatii de modificari de strategie, documente rezultate ca 

urmare a finantarii operatiunilor (contracte de finantare, notificari etc), precum si o serie de 

documente publice relevante evaluarii (acte normative, strategii sectoriale, politici publice) 

etc. 

 

Informatiile colectate prin studiul documentelor au oferit o baza importanta de intelegere a 

contextului de implementare a interventiilor si a progresului implementarii strategiei si, 

totodata, au permis identificarea acelor factori care au influentat (pozitiv sau negativ) 

implementarea strategiei GAL Valea Trotusului. 

 

 

 

 

Ancheta (prin sondaj de opinie) 

 

In cazul prezentei evaluari, ancheta a fost aplicata prin tehnica sondajului de opinie. 

Sondajul de opinie, o tehnica cantitativa de colectare a datelor prin adresarea de intrebari 

sub forma unui chestionar, a fost utilizat in evaluarea curenta cu scopul de a afla parerile, 

valorile, atitudinile si comportamentele grupului tinta in legatura cu temele de evaluare 

analizate. In cazul de fata, sondajul de opinie a fost aplicat pe trei categorii distincte de 

grupuri tinta, dupa cum urmeaza: 

1. beneficiari de proiecte ai GAL Valea Trotusului; 

2. potentiali beneficiari de proiecte ai GAL Valea Trotusului; 

3. membri in GAL Valea Trotusului. 

Prin aplicarea sondajului de opinie pe trei categorii distincte de grupuri tinta, s-au cules, 

astfel, date din trei surse diferite si, in acest fel, s-a realizat triangularea1 surselor de date. 

Mai multe informatii in acest sens sunt prezentate in sectiunea urmatoare a raportului de 

evaluare (respectiv in cadrul sub-capitolului 5.3. Sursa datelor (primare si secundare), 

tehnici pentru colectarea datelor). 

 

                                            
1 Triangularea surselor de date - Obtinerea de informatii privind tematica analizată din mai multe 
surse (recomandabil din trei surse de date diferite). 

Evaluare 

cantitativa 

Evaluare 

calitativa 



- Raport de evaluare a implementarii strategiei de dezvoltare locala -  
- Asociatia Grupul de Actiune Locala Valea Trotusului Bacau - 
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In evaluarea curenta, sondajul de opinie s-a realizat prin aplicarea unui chestionar care a 

continut intrebari cu variante posibile de raspuns, dar si intrebari deschise, la care 

respondentii au avut posibilitatea sa raspunda conform situatiei lor specifice.  

 

In procesul de evaluare a implementarii SDL GAL Valea Trotusului, sondajul de opinie a fost 

realizat in intermediul urmatoarelor variante: 

- fata in fata, situatie ce a presupus interactiunea dintre operator2 si respondenti (respectiv 

operatorul a citit intrebarile si a notat raspunsurile furnizate de respondenti); 

- electronic, situatie in care intrebarile au fost trimise respondentilor prin intermediul postei 

electronice (e-mail), iar ulterior respondentii au completat in scris raspunsurile pe care le-au 

returnat apoi operatorului; 

- chestionarul auto-administrat, situatie in care operatorul a distribuit chestionarele cu 

intrebari, respondentii le-au completat, iar ulterior operatorul a colectat chestionarele cu 

raspunsurile aferente. 

 

 

 

 

Analiza datelor administrative  

 

Analiza datelor administrative reprezinta o metoda cantitativa de colectare si analiza a 

datelor din surse scrise si a fost utilizata, in cadrul prezentei evaluari, complentar metodei – 

studiul documentelor. Cele doua metode sunt asemanatoare ca si metodologie de lucru si 

beneficii obtinute, principala diferenta dintre ele fiind reprezentata de tipologia datelor 

colectate, calitative in cazul metodei – studiul documentelor si, respectiv, cantitative in 

cazul metodei – analiza datelor administrative. Ca si in cazul metodei – studiul documentelor, 

analiza datelor administrative a fost aplicata prin tehnica cercetarii de birou. 

 

In cadrul procesului de evaluare a implementarii SDL GAL Valea Trotusului, aplicarea metodei 

- analiza datelor administrative s-a realizat prin utilizarea urmatoarelor surse de date: 

- situatii de monitorizare ale operatiunilor finantate prin GAL Valea Trotusului; 

- date statistice ce fac obiectul strategiei de dezvoltare locala a GAL Valea Trotusului; 

- date statistice ce fac obiectul proiectelor depuse la nivelul GAL Valea Trotusului; 

- date statistice disponibile la diverse institutii, cu relevanta pentru evaluarea 

implementarii strategiei GAL. 

 

 

 

 

 

 

                                            
2 In cadrul evaluarii curente, a fost desemnat ca operator al chestionarelor responsabilul de evaluare, 
angajat al GAL Valea Trotusului. 

Evaluare 

cantitativa 



- Raport de evaluare a implementarii strategiei de dezvoltare locala -  
- Asociatia Grupul de Actiune Locala Valea Trotusului Bacau - 
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Justificarea metodelor si tehnicilor de evaluare folosite in raport cu intrebarile de 

evaluare stabilite 

 

Pentru fiecare intrebare de evaluare stabilita au fost identificate cele mai relevante metode 

si tehnici de evalure, avand in vedere, pe de o parte, specificul strategiei de dezvoltare 

locala a GAL Valea Trotusului si, respectiv, pe de alta parte, contextul actual in care se 

realizeaza evaluarea implementarii SDL. Schematic, corelarea dintre intrebarile de evaluare 

stabilite si metodele si tehnicile de evaluare aplicate se prezinta in felul urmator: 

 

INTREBARE DE EVALUARE 

Metode si tehnici aplicate 

O SD ADA A/SO 

In ce masura logica de interventie a strategiei de dezvoltare 
locala este inca relevanta fata de nevoile socio-economice si 
potentialul de dezvoltare teritorial? 
 

    

Cat de corerenta este logica interventiei care sta la baza 
strategiei de dezvoltare locala? 

    

In ce masura au fost atinse obiectivele strategiei strategiei sau 
care este probabilitatea atingerii acestor obiective in viitor, 
avand in vedere progresul inregistrat pana la data evaluarii? 

    

In ce masura strategia de dezvoltare locala a contribuit la 
modernizarea exploatatiilor agricole de pe teritoriul GAL 
Valea Trotusului? 

    

In ce masura strategia de dezvoltare locala a contribuit la 
dezvoltarea sectorului privat non-agricol din zona GAL Valea 
Trotusului? 

    

In ce masura strategia de dezvoltare locala GAL Valea 
Trotusului a contribuit la dezvoltarea sectorului social in 
vederea integrarii grupurilor sociale defavorizate (inclusiv 
minoritati locale/minoritate roma)? 

    

In ce masura a sprijinit SDL dezvoltarea locala in zonele 
rurale? 

    

Ce beneficii au fost obtinute datorita metodei LEADER ? 

    

Care sunt factorii interni si externi care au influentat 
implementarea strategiei si rezultatele obtinute?  

    

*Abrevieri: O – Observatia, SD – Studiul Documentelor, ADA – Analiza datelor administrative, A/SO – 

Ancheta/Sondajul de opinie 



- Raport de evaluare a implementarii strategiei de dezvoltare locala -  
- Asociatia Grupul de Actiune Locala Valea Trotusului Bacau - 
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SURSA DATELOR (PRIMARE SI SECUNDARE) 

Surse de date 

utilizate in cadrul 

metodei Observatia 

Surse de date 

utilizate in cadrul 

metodei Studiul 

documentelor 

Surse de date 

utilizate in cadrul 

metodei Analiza 

datelor administrative 

Surse de date 

utilizate in cadrul 

metodei Ancheta 

TIP: PRIMARE TIP: SECUNDARE TIIP: SECUNDARE TIP: PRIMARE 

 beneficiari de 

proiecte; 

 potentiali 

beneficiari de 

proiecte; 

 membri ai 

Asociatiei Grupul de 

Actiune Locala Valea 

Trotusului Bacau; 

 

 strategia de 

dezvoltare locala a 

GAL Valea Trotusului; 

 proiecte depuse  

(cereri de finantare 

cu documente anexe); 

  documentatii de 

modificari de 

strategie; 

  documente 

rezultate ca urmare a 

finantarii 

operatiunilor 

(contracte de 

finantare, notificari 

etc); 

 documente publice 

relevante evaluarii 

(acte normative, 

strategii sectoriale, 

politici publice) etc 

 

 situatii de 

monitorizare ale 

operatiunilor 

finantate prin GAL 

Valea Trotusului; 

 date statistice ce 

fac obiectul strategiei 

de dezvoltare locala a 

GAL Valea Trotusului; 

 date statistice ce 

fac obiectul 

proiectelor depuse la 

nivelul GAL Valea 

Trotusului; 

 date statistice 

disponibile la diverse 

institutii, cu 

relevanta pentru 

evaluarea 

implementarii 

strategiei GAL. 

 beneficiari de 

proiecte; 

 potentiali 

beneficiari de 

proiecte; 

 membri ai 

Asociatiei Grupul de 

Actiune Locala Valea 

Trotusului Bacau; 

 

 

5.3. Sursa datelor (primare si secundare), tehnici pentru colectarea datelor  

 

Pe parcursul procesului de evaluare a implementarii strategiei de dezvoltare locala a GAL 

Valea Trotusului, au fost utilizate atat surse primare de date, cat si surse secundare de date. 

In continuare sunt prezentate detaliat sursele de date utilizate, prin corelarea acestora cu 

metodele de evaluare aplicate in cadrul prezentului raport. 

 

Relevant de mentionat este faptul ca evaluarea curenta a fost efectuata in baza unei analize 

bazate pe triangularea surselor de date, adica datele privind tematica evaluarii au fost 

obtinute din mai multe surse (din minim trei surse de date). 
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Tehnici pentru colectarea datelor 
 

Colectarea datelor a reprezentat o etapa esentiala in evaluarii implementarii strategiei de dezvoltare locala, motiv pentru care, pentru 
buna desfasurare a procesului de colectare de date, au fost aplicate urmatoarele masuri: 

 Au fost identificate toate surselor de date necesare realizarii prezentei evaluari, asa cum sunt acestea detaliate in tabelul anterior. 
 Au fost alese cele mai relevante tehnici de colectare de date in contextul dat si au fost elaborate instrumentele necesare colectarii 

datelor (fisa de observatie, chestionar). 
 A fost estimat calendarul de timp necesar colectarii datelor si, atunci cand a fost cazul, acesta a fost ajustat in functie de  principalele 

limitari si constrangeri intampinate in evaluare si, respectiv, de masurile adoptate pentru a le compensa. 
 
In continuare sunt prezentate mai multe informatii cu privire la metodele si tehnicile de evaluare utilizate, si, respectiv, cu privire la 
instrumentele aplicate in vederea colectarii datelor necesare evaluarii. 

 

Metoda/Tehnica Instrument Precizari 

Observatia/Observatie naturala 
Fisa de 

observatie 

In cazul metodei Observatia, colectarea datelor s-a realizat prin intermediul 

instrumentului – Fisa de observatie. Tehnica folosita in acest caz a fost observatia 

naturala, adica fenomenele si persoanele observate au fost studiate in cadrul lor 

natural (de la fata locului), fara a fi perturbate. 

Studiul documentelor/ 

Cercetare de birou 
 

Analiza datelor administrative/ 

Cercetare de birou 

Fisa de lucru 

Metodele Studiul documentelor si Analiza datelor administrative au avut ca 

instrument fisa de lucru prin intermediul careia au fost colectate date relevante in 

evaluarea curenta. Tehnica prin care s-a realizat colectarea acestor date a fost 

reprezentata de cercetarea de birou. 



- Raport de evaluare a implementarii strategiei de dezvoltare locala -  
- Asociatia Grupul de Actiune Locala Valea Trotusului Bacau - 
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Ancheta/Sondaj de opinie Chestionarul 

In evaluarea curenta, ancheta a fost aplicata prin tehnica sondajului de opinie care a 
avut ca instrument un chestionar cu variante posibile de raspuns, dar si cu intrebari 
deschise.  
 

Chestionarul a fost aplicat pe trei categorii distincte de grupuri tinta:  
1. beneficiari de proiecte ai GAL Valea Trotusului, considerati relevanti prin 

aportul lor cu informatii deosebit de valoroase in ceea ce priveste proiectele 
contractate, ca de exemplu: problemele cu care acestia s-au confruntat in 
implementarea proiectelor, masurile solicitate de acestia ca solutii la 
problemele aparute, perceptia acestora cu privire la actiunile derulate de AFIR 
si AM PNDR etc; 

2. potentiali beneficiari de proiecte ai GAL Valea Trotusului, considerati relevanti 
prin interesul pe care acestia il manifesta fata de operatiunile finantate prin 
GAL Valea Trotusului; 

3. membri in GAL Valea Trotusului, considerati relevanti prin calitatea lor de 
factori decizionali in implementarea strategiei de dezvoltare locala. 

 

Criteriile de selectie pentru esantionare:  
Pentru fiecare categorie de grup tinta in parte, a fost stabilit un esantion reprezentativ 
prin aplicarea urmatoarelor criterii de selectie: 
- Relevanta persoanelor chestionate la nivelul teritoriului GAL Valea Trotusului; 
- Capacitatea persoanelor chestionate de a furniza date relevante in raport cu 

tematicile evaluate; 
- Disponibilitatea persoanelor chestionate de a participa la sondajul de opinie. 

 

Dimensiunea esantionului:  
14 persoane*, pentru fiecare grup tinta in parte 
 
 

* Acest numar corespunde cu numarul de beneficari de proiecte din zona GAL Valea Trotusului, la 
data 01.10.2018 (data de referinta pentru evaluare). Pentru o analiza comparativa relevanta, 
acelasi esantion (14 persoane) a fost stabilit si pentru celelalte grupuri tinta. 



- Raport de evaluare a implementarii strategiei de dezvoltare locala -  
- Asociatia Grupul de Actiune Locala Valea Trotusului Bacau - 
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5.4. Descrierea principalelor limitari si constrangeri intampinate si a masurilor 

adoptate pentru a le compensa 

 

In vederea atingerii obiectivelor propuse, in procesul curent de evaluare au fost luate in 

considerare inclusiv limitarile si constrangerile aparute pe parcurs si, pentru fiecare dintre 

acestea, au fost adoptate masuri corespunzatoare pentru a le compensa.  

 

In acest sens, in continuare sunt prezentate principalelor limitari si constrangeri intampinate 

in evaluare si, respectiv, masurile adoptate pentru a le compensa. 

 

Metode si 
tehnici de 
evaluare 

Principalele limitari si constrangeri 
intampinate  

Masurile adoptate pentru a le 
compensa 

Observatia 

 
- In cadrul acestei metode 
timpul pentru colectarea 
datelor este unul indelungat. 

 

 
- Datele au fost colectate prin 
intermediul unor fise de observatie 
structurate corespunzator astfel 
incat procesul de evaluare a fost 
eficientizat si  timpul aferent 
colectarii datelor a fost diminuat. 
 

Studiul 
documentelor 

 

- Aceasta metoda a presupus 
analiza unui volum ridicat de 
documente si, respectiv, de 
date aferente acestora. 
 
- Unele documente au 
prezentat o imagine subiectiva 
asupra aspectelor evaluate. 

 

 

- A fost realizata o selectie a 
datelor, fiind folosite doar acele 
date relevante evaluarii. 
 
 
- Pentru a clarifica acele elemente 
subiective, au fost utilizate metode 
si tehnici de evaluare 
complementare (de ex. Analiza 
datelor administrative). 
 

Analiza 
datelor 
administrative 

 
- Analiza datelor 
administrative nu a oferit 
posibilitatea unei analize 
calitative aprofundate. 

 

 
- Alaturi de analiza datelor 
administrative, au fost utilizate 
metode calitative de evaluare 
(precum Studiul documentelor, 
Observatia). 

 

Ancheta (prin 
sondaj de 
opinie) 
 

 
- Ancheta (prin tehnica 
sondajului de opinie) nu a 
oferit posibilitatea unei analize 
calitative aprofundate. 

 

 
- Alaturi de ancheta (prin tehnica 
sondajului de opinie), au fost 
utilizate metode calitative de 
evaluare (precum Studiul 
documentelor, Observatia). 
 

 

 



- Raport de evaluare a implementarii strategiei de dezvoltare locala -  
- Asociatia Grupul de Actiune Locala Valea Trotusului Bacau - 
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6. Constatarile si concluziile evaluarii 
 

Sectiunea curenta cuprinde o 

prezentare complexa a constatarilor si 

concluziilor evaluarii, asa cum au fost 

acestea formulate pentru fiecare tema 

a evaluarii si pentru fiecare dintre 

intrebarile de evaluare. In vederea 

emiterii de concluzii cu privire la 

temele si intrebarile de evalure, o 

atentie sporita a fost acordata inclusiv 

urmatoarelor aspecte: 
 

 proiectelor depuse, selectate si 

contractate prin GAL Valea 

Trotusului intrucat analiza 

acestora a contribuit la 

emiterea de concluzii cu privire 

la la temele si intrebarile de 

evaluare curente 
 

 chestionarelor aplicate la nivelul 

teritoriului GAL Valea Trotusului intrucat interpretarea acestora a contribuit, de 

asemenea, la emiterea de concluzii cu privire la temele si intrebarile de evaluare 

curente 

 

In acest context, prezenta sectiune este structurata in 3 categorii, dupa cum urmeaza: 

6.1. Constatari si concluzii cu privire la proiectele depuse, selectate si contractate 

prin GAL Valea Trotusului 

6.2. Constatari si concluzii cu privire la chestionarelor aplicate la nivelul teritoriului 

GAL Valea Trotusului 

6.3. Constatarile si concluziile formulate pentru fiecare tema a evaluarii si pentru 

fiecare dintre intrebarile de evaluare 
 

In acest sens, in continuare sunt prezentate constatarile si concluziile cu privire la proiectele 

depuse, selectate si contractate prin GAL Valea Trotusului (punctul 6.1.) si, respectiv, 

constatarile si concluziile cu privire la chestionarele aplicate la nivelul teritoriului GAL Valea 

Trotusului (punctul 6.2.), cu precizarea ca acestea au fost interpretate in contextul 

intrebarilor si temelor de evaluare ce fac obiectul prezentului raport, contribuind, astfel, la 

emiterea de concluzii pentru fiecare tema a evaluarii si pentru fiecare dintre intrebarile de 

evaluare (punctul 6.3.). 

 

 



- Raport de evaluare a implementarii strategiei de dezvoltare locala -  
- Asociatia Grupul de Actiune Locala Valea Trotusului Bacau - 
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Nr. 

proiecte

Valoare 

publica

Nr. 

proiecte

Valoare 

publica

Nr. 

proiecte

Valoare 

publica

M1/1A Sprijinirea infiintarii de forme asociative de cooperare 61.581,78 € 1 36.000,00 € 1 36.000,00 € 0 0,00 €

M2/2A Investitii in infiintarea, dezvoltarea, modernizarea si 

diversificarea activitatii fermelor mici si medii
400.225,28 € 1 39.000,00 € 1 39.000,00 € 1 39.000,00 €

M3/3A Crearea de noi unitati de colectare si procesare a produselor 

agricole locale si promovarea lanturilor alimentare integrate, respectiv 

integrarea sistemelor de colectare, procesare si comercializare

147.796,28 € 1 17.866,00 € 1 17.866,00 € 0 0,00 €

M4/4A Investitii in gestionarea zonei Natura 2000 10.715,23 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

M5/6A Infiintarea sau dezvoltarea activitatilor neagricole in 

spatiul rural
862.101,21 € 6 356.155,00 6 356.155,00 € 3 151.422,99 €

M6/6B Achizitionarea de dotari si servicii pentru sprijinirea 

conservarii patrimoniului material si imaterial local
69.423,73 € 4 48.402,00 4 48.402,00 € 0 0,00 €

M7/6B  Investitii locale de baza destinate populatiei rurale, 

inclusiv a celor de agrement si culturale, si a infrastructurii 

aferente

1.347.423,93 € 19 1.281.341,00 16 1.061.339,00 € 10 635.416,00 €

M8/6B Masuri de interventie asupra comunitatilor marginalizate 

prin actiuni sociale si de integrare
36.582,56 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

1.778.764,00 € 1.558.762,00 € 825.838,99 €

60,59% 53,09% 28,13%

* Situatia a fost intocmita pentru o perioada de referinta cuprinsa intre data semnarii contractului de finantare si data de 01.10.2018.

SITUATIE CENTRALIZATA PROIECTE DEPUSE, SELECTATE SI CONTRACTATE 

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA VALEA TROTUSULUI

Nr. si val. publice ale proiectelor 

selectate la nivel de GAL

Nr. si val. publice ale proiectelor 

contractate
Masura

Nr. si val. publice ale proiectelor 

depuse la nivel de GAL
Alocare publica 

conform strategie 

(euro)

2.935.850,00 € 32 29 14 TOTAL

6.1. Constatari si concluzii cu privire la proiectele depuse, selectate si contractate prin GAL Valea Trotusului 



- Raport de evaluare a implementarii strategiei de dezvoltare locala -  
- Asociatia Grupul de Actiune Locala Valea Trotusului Bacau - 
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- Raport de evaluare a implementarii strategiei de dezvoltare locala -  
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In urma analizei datelor cu privire la proiectele depuse, selectate si contractate prin GAL 

Valea Trotusului, se pot trage urmatoarele concluzii: 

 La nivelul teritoriului GAL Valea Trotusului, interesul cel mai mare a fost manifestat 

pentru masura M7/6B  Investitii locale de baza destinate populatiei rurale, inclusiv a celor 

de agrement si culturale, si a infrastructurii aferente, aceasta masura inregistrand cele mai 

mari ponderi in ceea ce priveste proiectele depuse, selectate si contractate la nivel de GAL 

(respectiv: 72,04% din proiecte au fost depuse pe masura M7/6B, 68,09% din proiecte au fost 

selectate pe masura M7/6B si 76,94% din proiecte au fost contractate pe masura M7/6B), de 

unde rezulta ca strategia de dezvoltare locala a avut o contributie insemnata la aria de 

interventie 6B.  

 Prin raportare la ajutorul public total alocat prin strategia de dezvoltare locala, valoarea 

publica aferente proiectelor depuse este una mare (60,59%), de unde rezulta ca, la nivel 

global, cererea de proiecte din teritoriul GAL a fost una ridicata. Valoarea publica aferenta 

proiectelor selectate inregistreaza, de asemenea, o  pondere ridicata, prin raportare la total 

(53,09%). 

 In ceea ce priveste proiectele contractate, acestea inregistreaza o pondere de 28,13% din 

valoarea publica totala alocata, situatie care se justifica, avand in vedere perioada de 

referinta pentru care a fost intocmit prezentul raportul de evaluare (asa cum s-a mentionat 

anterior, prezenta evaluare reflecta progresul implementarii strategiei la data de 

01.10.2018). 

 In concluzie, tinand cont de ponderile proiectelor depuse, selectate si contractate, se 

poate aprecia ca obiectivele strategiei de dezvoltare locala Valea Trotusului au fost 

atinse, avand in vedere progresul inregistrat pana la data evaluarii.          



- Raport de evaluare a implementarii strategiei de dezvoltare locala -  
- Asociatia Grupul de Actiune Locala Valea Trotusului Bacau - 
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6.2. Constatari si concluzii cu privire la chestionarelor aplicate la nivelul teritoriului GAL Valea Trotusului 
 

In evaluarea curenta, sondajul de opinie s-a realizat prin aplicarea unui chestionar care a continut intrebari cu variante posibile de raspuns 
(intrebarile 1-9), dar si intrebari deschise (intrebarea 10), la care respondentii au avut posibilitatea sa raspunda conform situatiei lor 
specifice. Asa cum s-a mentionat anterior, chestionarul a fost aplicat pe urmatoarele trei categorii distincte de grupuri tinta:  
- beneficiari de proiecte ai GAL Valea Trotusului, considerati relevanti prin aportul lor cu informatii deosebit de valoroase in ceea ce 
priveste proiectele contractate, ca de exemplu: problemele cu care acestia s-au confruntat in implementarea proiectelor, masurile 
solicitate de acestia ca solutii la problemele aparute, perceptia acestora cu privire la actiunile derulate de AFIR si AM PNDR etc 
- potentiali beneficiari de proiecte ai GAL Valea Trotusului, considerati relevanti prin interesul pe care acestia il manifesta fata de 
operatiunile finantate prin GAL Valea Trotusului; 
- membri in GAL Valea Trotusului, considerati relevanti prin calitatea lor de factori decizionali in implementarea strategiei de dezvoltare 
locala. 
 

Chestionarul aplicat la nivelul teritoriului GAL Valea Trotusului a cuprins urmatoarele intrebari: 
 

„1. In ce masura sectorul agricol din zona GAL s-a dezvoltat avand in vedere fondurile publice acordate prin GAL Valea Trotusului? 
a) in mica masura 
b) in masura medie 
c) in mare masura 

 
2. In ce masura sectorul non-agricol privat din zona GAL s-a dezvoltat avand in vedere fondurile publice acordate prin GAL Valea Trotusului? 
a) in mica masura 
b) in masura medie 
c) in mare masura 

 
3. In ce masura sectorul social din zona GAL s-a dezvoltat avand in vedere fondurile publice acordate prin GAL Valea Trotusului? 
a) in mica masura 
b) in masura medie 
c) in mare masura 

 
4. In ce masura infrastructura la scara mica si serviciile de baza destinate populatiei rurale din zona GAL s-au dezvoltat avand in vedere fondurile 
publice acordate prin GAL Valea Trotusului? 
a) in mica masura 
b) in masura medie 
c) in mare masura 



- Raport de evaluare a implementarii strategiei de dezvoltare locala -  
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5. In ce masura operatiunile finantate prin GAL Valea Trotusului au contribuit la imbunatatirea guvernantei locale printr-o gestionare mai buna a 
functiilor administrative pe plan local si, totodata, printr-o implicare sporita a comunitatii si factorilor interesati in luarea deciziilor? 
a) in mica masura 
b) in masura medie 
c) in mare masura 
 

6. In ce masura operatiunile finantate prin GAL Valea Trotusului au contribuit la imbunatatirea calitatii vietii din zona? 
a) in mica masura 
b) in masura medie 
c) in mare masura 
 

7. In ce masura echipa tehnica GAL a influentat pozitiv accesarea de fonduri europene prin GAL Valea Trotusului (prin actiuni de animare, prin 
informatii transmise in teritoriul GAL,  prin comunicarea cu partile interesate etc)? 
a) in mica masura 
b) in masura medie 
c) in mare masura 
 

8. In ce masura actiunile AFIR (prin elaborare de ghiduri si proceduri de lucru, prin claritatea informatiilor disponibile pe pagina proprie de internet, 
prin interactiunea cu beneficiarii si potentialii beneficiari etc) au influentat in mod pozitiv accesarea de fonduri europene prin GAL Valea Trotusului? 
a) in mica masura 
b) in masura medie 
c) in mare masura 
 

9. In ce masura actiunile AM PNDR (prin elaborare de ghiduri si proceduri de lucru, prin claritatea informatiilor disponibile pe pagina proprie de 
internet, prin interactiunea cu beneficiarii si potentialii beneficiari etc) au influentat in mod pozitiv accesarea de fonduri europene prin GAL Valea 
Trotusului? 
a) in mica masura 
b) in masura medie 
c) in mare masura 
 

10. Care sunt problemele cu care v-ati confruntat in vederea accesarii de fonduri nerambursabile prin GAL Valea Trotusului si ce masuri va doriti sa 
adopte GAL Valea Trotusului in vederea solutionarii lor?____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________” 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

a) in mica masura 1 1

b) in masura medie 5 1 1 1 1 1

c) in mare masura 8 1 1 1 1 1 1 1 1

a) in mica masura 1 1

b) in masura medie 5 1 1 1 1 1

c) in mare masura 8 1 1 1 1 1 1 1 1

a) in mica masura 2 1 1

b) in masura medie 4 1 1 1 1

c) in mare masura 8 1 1 1 1 1 1 1 1

a) in mica masura 1 1

b) in masura medie 3 1 1 1

c) in mare masura 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

a) in mica masura 4 1 1 1 1

b) in masura medie 4 1 1 1 1

c) in mare masura 6 1 1 1 1 1 1

a) in mica masura 1 1

b) in masura medie 2 1 1

c) in mare masura 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

a) in mica masura 1 1

b) in masura medie 4 1 1 1 1

c) in mare masura 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1

a) in mica masura 7 1 1 1 1 1 1 1

b) in masura medie 6 1 1 1 1 1 1

c) in mare masura 1 1

a) in mica masura 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

b) in masura medie 3 1 1 1

c) in mare masura 1 1

Respondenti
TotalVarianta de raspunsIntrebare

7

8

9

1

2

3

4

5

6

Centralizare raspunsuri chestionare – beneficiari de proiecte 

 

 



- Raport de evaluare a implementarii strategiei de dezvoltare locala -  
- Asociatia Grupul de Actiune Locala Valea Trotusului Bacau - 
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Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de 
Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul 

Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

a) in mica masura 2 1 1

b) in masura medie 8 1 1 1 1 1 1 1 1

c) in mare masura 4 1 1 1 1

a) in mica masura 0

b) in masura medie 8 1 1 1 1 1 1 1 1

c) in mare masura 6 1 1 1 1 1 1

a) in mica masura 0

b) in masura medie 8 1 1 1 1 1 1 1 1

c) in mare masura 5 1 1 1 1 1

a) in mica masura 0

b) in masura medie 7 1 1 1 1 1 1 1

c) in mare masura 7 1 1 1 1 1 1 1

a) in mica masura 0

b) in masura medie 8 1 1 1 1 1 1 1 1

c) in mare masura 6 1 1 1 1 1 1

a) in mica masura 0

b) in masura medie 6 1 1 1 1 1 1

c) in mare masura 8 1 1 1 1 1 1 1 1

a) in mica masura 0

b) in masura medie 4 1 1 1 1

c) in mare masura 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

a) in mica masura 4 1 1 1 1

b) in masura medie 5 1 1 1 1 1

c) in mare masura 5 1 1 1 1 1

a) in mica masura 4 1 1 1 1

b) in masura medie 6 1 1 1 1 1 1

c) in mare masura 4 1 1 1 1

Intrebare Varianta de raspuns Total
Respondenti

7

8

9

1

2

3

4

5

6

Centralizare raspunsuri chestionare – potentiali beneficiari de proiecte 

 
 

 



- Raport de evaluare a implementarii strategiei de dezvoltare locala -  
- Asociatia Grupul de Actiune Locala Valea Trotusului Bacau - 
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Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de 
Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul 

Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

a) in mica masura 2 1 1

b) in masura medie 4 1 1 1 1

c) in mare masura 8 1 1 1 1 1 1 1 1

a) in mica masura 1 1

b) in masura medie 5 1 1 1 1 1

c) in mare masura 8 1 1 1 1 1 1 1 1

a) in mica masura 2 1 1

b) in masura medie 3 1 1 1

c) in mare masura 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1

a) in mica masura 1 1

b) in masura medie 3 1 1 1

c) in mare masura 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

a) in mica masura 0

b) in masura medie 4 1 1 1 1

c) in mare masura 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

a) in mica masura 0

b) in masura medie 3 1 1 1

c) in mare masura 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

a) in mica masura 0

b) in masura medie 2 1 1

c) in mare masura 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

a) in mica masura 4 1 1 1 1

b) in masura medie 5 1 1 1 1 1

c) in mare masura 5 1 1 1 1 1

a) in mica masura 5 1 1 1 1 1

b) in masura medie 7 1 1 1 1 1 1 1

c) in mare masura 2 1 1

Intrebare Varianta de raspuns Total
Respondenti

7

8

9

1

2

3

4

5

6

Beneficiari Potentiali beneficiari Membri GAL

a) in mica masura 5 11,90% 1 2 2

b) in masura medie 17 40,48% 5 8 4

c) in mare masura 20 47,62% 8 4 8

a) in mica masura 2 4,76% 1 0 1

b) in masura medie 18 42,86% 5 8 5

c) in mare masura 22 52,38% 8 6 8

a) in mica masura 4 9,52% 2 0 2

b) in masura medie 15 35,71% 4 8 3

c) in mare masura 22 52,38% 8 5 9

a) in mica masura 2 4,76% 1 0 1

b) in masura medie 13 30,95% 3 7 3

c) in mare masura 27 64,29% 10 7 10

a) in mica masura 4 9,52% 4 0 0

b) in masura medie 16 38,10% 4 8 4

c) in mare masura 22 52,38% 6 6 10

a) in mica masura 1 2,38% 1 0 0

b) in masura medie 11 26,19% 2 6 3

c) in mare masura 30 71,43% 11 8 11

a) in mica masura 1 2,38% 1 0 0

b) in masura medie 10 23,81% 4 4 2

c) in mare masura 31 73,81% 9 10 12

a) in mica masura 15 35,71% 7 4 4

b) in masura medie 16 38,10% 6 5 5

c) in mare masura 11 26,19% 1 5 5

a) in mica masura 19 45,24% 10 4 5

b) in masura medie 16 38,10% 3 6 7

c) in mare masura 7 16,67% 1 4 2

9

Categorie respondenti

SITUATIE CENTRALIZATA A CHESTIONARELOR PENTRU TOATE CATEGORIILE DE RESPONDENTI

Total

3

4

5

6

7

8

Intrebare Varianta de raspuns

1

2

Centralizare raspunsuri chestionare – membri in GAL Valea Trotusului 

 

 

 

 

 

 
 



- Raport de evaluare a implementarii strategiei de dezvoltare locala -  
- Asociatia Grupul de Actiune Locala Valea Trotusului Bacau - 
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Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de 
Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul 

Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUZII CU PRIVIRE LA CHESTIONARELE APLICATE IN TERITORIU 
 

 Concluzii aferente intrebarilor cu variante de raspuns (intrebarile 1-9)  Perceptia generala a respondetilor cu privire la tematicile 
abordate prin intermediul chestionarului se prezinta in felul urmator: 
 Sectorul agricol din zona GAL s-a dezvoltat in mare masura, avand in vedere fondurile publice acordate prin GAL Valea 

Trotusului (cea mai mare parte a respondentilor - 47,62% - fiind de aceasta parere). 
 Sectorul non-agricol privat din zona GAL s-a dezvoltat in mare masura, avand in vedere fondurile publice acordate prin GAL 

Valea Trotusului (cea mai mare parte a respondentilor – 52,38% - fiind de aceasta parere). 
 Sectorul social din zona GAL s-a dezvoltat in mare masura, avand in vedere fondurile publice acordate prin GAL Valea 

Trotusului (cea mai mare parte a respondentilor – 52,38% - fiind de aceasta parere). 
 Infrastructura la scara mica si serviciile de baza destinate populatiei rurale din zona GAL s-au dezvoltat in mare masura, 

avand in vedere fondurile publice acordate prin GAL Valea Trotusului (cea mai mare parte a respondentilor – 64,29% - fiind de 
aceasta parere). 

 Operatiunile finantate prin GAL Valea Trotusului au contribuit, in mare masura, la imbunatatirea guvernantei locale printr-o 
gestionare mai buna a functiilor administrative pe plan local si, totodata, printr-o implicare sporita a comunitatii si factorilor 
interesati in luarea deciziilor (cea mai mare parte a respondentilor – 52,38% - fiind de aceasta parere). 

 Operatiunile finantate prin GAL Valea Trotusului au contribuit, in mare masura, la imbunatatirea calitatii vietii din zona (cea 
mai mare parte a respondentilor – 71,43 % - fiind de aceasta parere). 

 Echipa tehnica GAL a influentat pozitiv, in mare masura, accesarea de fonduri europene prin GAL Valea Trotusului (prin 
actiuni de animare, prin informatii transmise in teritoriul GAL,  prin comunicarea cu partile interesate etc) (cea mai mare 
parte a respondentilor – 73,81% - fiind de aceasta parere). 

 Actiunile AFIR (prin elaborare de ghiduri si proceduri de lucru, prin claritatea informatiilor disponibile pe pagina proprie de 
internet, prin interactiunea cu beneficiarii si potentialii beneficiari etc) au influentat pozitiv, in masura medie*, accesarea de 
fonduri europene prin GAL Valea Trotusului (cea mai mare parte a respondentilor – 38,10% - fiind de aceasta parere). 

 Actiunile AM PNDR (prin elaborare de ghiduri si proceduri de lucru, prin claritatea informatiilor disponibile pe pagina proprie 
de internet, prin interactiunea cu beneficiarii si potentialii beneficiari etc) au influentat pozitiv, in masura mica*, accesarea 
de fonduri europene prin GAL Valea Trotusului (cea mai mare parte a respondentilor - 45,24% - fiind de aceasta parere). 
 

*Precizare: In sectiunea urmatoare au fost propuse recomandari in vederea imbunatatirii generale a implementarii strategiei de 
dezvoltare locala in viitor (in acest sens, recomandarile se regasesc, in cadrul prezentului raport de evaluare, la sectiunea 7.2). 



- Raport de evaluare a implementarii strategiei de dezvoltare locala -  
- Asociatia Grupul de Actiune Locala Valea Trotusului Bacau - 
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Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de 
Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul 

Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUZII CU PRIVIRE LA CHESTIONARELE APLICATE IN TERITORIU (continuare) 

 

Concluzii aferente intrebarilor deschise (intrebarea 10)  Respondentii au identificat urmatoarele probleme* (unii dintre acestia 

identificand inclusiv potentiale solutii) in ceea ce priveste accesarea de fonduri nerambursabile prin GAL Valea Trotusului: 

 Sistem de achizitie greoi; 

 refuzul bancilor de a finanta proiectul pana la primirea rambursarii; 

 birocratie instutionala mare/birocratie exagerata/prea multe hartii, documente solicitate; 

 lipsa bani cofinantare; 

 lipsa de claritate in procesul de achizitii; 

 lipsa consultanti locali; 

 amanare apeluri de selectie; 

 timp prea scurt pentru elaborare si depunere proiecte/termen pentru depunere documentatie greu de respectat; 

 durata prea mare a perioadei de evaluare a proiectelor/scurtarea perioadei pentru selectie si evaluare; 

 implementare dificila; 

 este nevoie de o mai buna colaborare cu institutiile implicate in evaluarea proiectelor si contractarea fondurilor; 

 flux greoi - durata indelungata a verificarii cererilor de rambursare; 

 neconformitatea procedurilor de achizitii derulate de beneficiari; 

 lipsa promovare masuri. 

 

*Precizare: Pentru problemele identificate de respondenti in etapa de aplicare a chestionarelor, au fost propuse recomandari in 

vederea solutionarii acestora (in acest sens, recomandarile se regasesc, in cadrul prezentului raport de evaluare, la sectiunea 7.2). 



- Raport de evaluare a implementarii strategiei de dezvoltare locala -  
- Asociatia Grupul de Actiune Locala Valea Trotusului Bacau - 
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Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de 
Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul 

Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala. 

 

 

6.3. Constatarile si concluziile formulate pentru fiecare tema a evaluarii si pentru fiecare dintre intrebarile de evaluare 

Tema de evaluare 

 Logica de interventie a strategiei de dezvoltare locala GAL Valea Trotusului 

Intrebari de evaluare  

 In ce masura logica de interventie a strategiei de dezvoltare locala este inca relevanta fata de nevoile socio-economice si potentialul 
de dezvoltare teritorial? Cat de corerenta este logica interventiei care sta la baza strategiei de dezvoltare locala? 

Metode si tehnici aplicate in evaluare 

 Observatia 

 Studiul documentelor 

 Analiza datelor administrative 

Evaluarea indicatorilor stabiliti 

 Perceptia actorilor locali cu privire la relevanta logicii de interventie a SDL: buna  

 Numarul de masuri din strategie revizuite: 8 masuri revizuite  

 Perceptia actorilor locali cu privire la coerenta logicii de interventie a SDL: buna  

 Numar si valoare publica proiecte depuse la GAL: 32 proiecte cu o valoare publica de 1.778.764,00 € euro 

 Numar si valoarea publica proiecte eligibile si selectate de GAL: 29 proiecte cu o valoare publica de 1.558.762,00 € euro 

 Numar si valoarea publica proiecte contractate: 14 proiecte cu o valoare publica de 825.838,99 € euro 

Raspunsul la intrebarile de evaluare si, respectiv, constatarile si concluziile evaluarii  

In urma aplicarii metodelor si tehnicilor de evaluare, s-a ajuns la urmatoarele concluzii: 

 Logica de interventie a strategiei de dezvoltare locala este relevanta fata de 
nevoile socio-economice si potentialul de dezvoltare teritorial din zona GAL 
Valea Trotusului. 

 Logica interventiei care sta la baza strategiei de dezvoltare locala este coerenta 
(aceasta coerenta fiind sustinuta, totodata, de un numar ridicat de proiecte 
depuse si selectate la nivelul GAL Valea Trotusului).  

 

A SE RETINE: 
 

 Logica de interventie  relevanta! 
 Logica de interventie coerenta, sustinuta 

printr-un numar ridicat de proiecte depuse 

si selectate la nivel de GAL! 



- Raport de evaluare a implementarii strategiei de dezvoltare locala -  
- Asociatia Grupul de Actiune Locala Valea Trotusului Bacau - 
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Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de 
Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul 

Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala. 

 

Tema de evaluare 

 Eficacitatea si eficienta operatiunilor si contributia lor la obtinerea rezultatelor si a impactului prevazute de strategie 

Intrebari de evaluare  

 In ce masura au fost atinse obiectivele strategiei sau care este probabilitatea atingerii acestor obiective in viitor, avand in vedere 
progresul inregistrat pana la data evaluarii? 

 In ce masura strategia de dezvoltare locala a contribuit la modernizarea exploatatiilor agricole de pe teritoriul GAL Valea Trotusului? 

 In ce masura strategia de dezvoltare locala a contribuit la dezvoltarea sectorului privat non-agricol din zona GAL Valea Trotusului? 

 In ce masura strategia de dezvoltare locala GAL Valea Trotusului a contribuit la dezvoltarea sectorului social in vederea integrarii 
grupurilor sociale defavorizate (inclusiv minoritati locale/minoritate roma)? 

Metode si tehnici aplicate in evaluare 

 Observatia 

 Studiul documentelor 

 Analiza datelor administrative 

 Ancheta (prin sondaj de opinie) 
 

Evaluarea indicatorilor stabiliti 

 Numar de exploatatii agricole/ beneficiari sprijiniti, conform proiectelor selectate: 1 exploatatie agricola/beneficiar sprijinit 

 Numar de exploatatii agricole/ beneficiari sprijiniti, conform proiectelor contractate: 1 exploatatie agricola/beneficiar sprijinit 

 Perceptia actorilor locali cu privire la dezvoltarea sectorului agricol, avand in vedere fondurile publice acordate prin GAL Valea 
Trotusului: foarte buna 

 Numar de locuri de munca create in sectorul privat non-agricol, conform proiectelor selectate: 12 locuri de munca 

 Numar de locuri de munca create in sectorul privat non-agricol, conform proiectelor contractate: 9 locuri de munca 

 Perceptia actorilor locali cu privire la dezvoltarea sectorului non-agricol privat, avand in vedere fondurile publice acordate prin GAL 
Valea Trotusului: foarte buna 
 

 Populatie neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite in sectorul social, conform proiectelor selectate: 8.152 



- Raport de evaluare a implementarii strategiei de dezvoltare locala -  
- Asociatia Grupul de Actiune Locala Valea Trotusului Bacau - 
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Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de 
Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul 

Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala. 

 

persoane 

 Populatie neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite in sectorul social, conform proiectelor contractate: 8.152 

persoane 

 Perceptia actorilor locali cu privire la dezvoltarea sectorului social, avand in vedere fondurile publice acordate prin GAL Valea 

Trotusului: foarte buna 

 
 

Raspunsul la intrebarile de evaluare si, respectiv, constatarile si concluziile evaluarii  

 

In urma aplicarii metodelor si tehnicilor de evaluare, s-a ajuns la urmatoarele concluzii: 

 Avand in vedere progresul inregistrat pana la data evaluarii, obiectivele 

strategiei de dezvoltare locala a GAL Valea Trotusului au fost atinse in mare 

masura. 

 Strategia de dezvoltare locala a contribuit, in mare masura, la modernizarea 

exploatatiilor agricole de pe teritoriul GAL Valea Trotusului. 

 Strategia de dezvoltare locala a contribuit, in mare masura, la dezvoltarea 

sectorului privat non-agricol din zona GAL Valea Trotusului. 

 Strategia de dezvoltare locala a contribuit, in mare masura, la dezvoltarea 

sectorului social in vederea integrarii grupurilor sociale defavorizate (inclusiv 

minoritati locale/minoritate roma). 
 

 

 

 

 

 

 

 

A SE RETINE: 
 

 Obiective SDL atinse! 
 Sector agricol modernizat! 
 Sector non-agricol dezvoltat! 
 Sector social imbunatatit prin 

integrarea grupurilor sociale 

defavorizate (inclusiv minoritate roma)! 



- Raport de evaluare a implementarii strategiei de dezvoltare locala -  
- Asociatia Grupul de Actiune Locala Valea Trotusului Bacau - 
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Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de 
Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul 

Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala. 

 

Tema de evaluare 

 Contributia SDL (strategiei de dezvoltare locala) la aria de interventie 6B 

Intrebari de evaluare  

 In ce masura a sprijinit SDL (strategia de dezvoltare locala) dezvoltarea locala in zonele rurale? 

Metode si tehnici aplicate in evaluare 

 Observatia 

 Studiul documentelor 

 Analiza datelor administrative 

 Ancheta (prin sondaj de opinie) 

Evaluarea indicatorilor stabiliti 

 Populatie neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite, conform proiectelor selectate: 74.981 persoane 

 Populatie neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite, conform proiectelor contractate: 66.829 persoane 

 Perceptia actorilor locali cu privire la dezvoltarea serviciilor de baza destinate populatiei rurale si a infrastructurii la scara mica, 
avand in vedere fondurile publice acordate prin GAL Valea Trotusului: foarte buna 

Raspunsul la intrebarile de evaluare si, respectiv, constatarile si concluziile evaluarii  

 
 

In urma aplicarii metodelor si tehnicilor de evaluare, s-a ajuns la urmatoarele concluzii: 

 Strategia de dezvoltare locala a GAL Valea Trotusului a sprijinit si a contribuit 
intr-o mare masura la dezvoltarea locala din zona rurala. 

 

 

 

 

A SE RETINE: 
 

 Dezvoltare locala in zona rurala 
datorata strategiei GAL Valea 

Trotusului! 



- Raport de evaluare a implementarii strategiei de dezvoltare locala -  
- Asociatia Grupul de Actiune Locala Valea Trotusului Bacau - 
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Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de 
Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul 

Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala. 

 

Tema de evaluare 

 Valoarea adaugata datorata metodei LEADER 

Intrebari de evaluare  

 Ce beneficii au fost obtinute datorita metodei LEADER ? 

Metode si tehnici aplicate in evaluare 

 Observatia 

 Studiul documentelor 

 Ancheta (prin sondaj de opinie) 

Evaluarea indicatorilor stabiliti 

 Perceptia actorilor locali cu privire la modul in care operatiunile finantate prin GAL Valea Trotusului au contribuit la imbunatatirea 
guvernantei la nivel local: foarte buna 

 Perceptia actorilor locali cu privire la modul in care operatiunile finantate prin GAL Valea Trotusului au contribuit la imbunatatirea 
calitatii vietii din zona: foarte buna 

Raspunsul la intrebarile de evaluare si, respectiv, constatarile si concluziile evaluarii  

In urma aplicarii metodelor si tehnicilor de evaluare, s-a ajuns la urmatoarele concluzii: 

 Guvernanta locala din zona GAL Valea Trotusului a inregistrat o imbunatatire 
mare datorita metodei Leader (printr-o gestionare mai buna a functiilor 
administrative pe plan local si, totodata, printr-o implicare sporita a comunitatii 
si factorilor interesati in luarea deciziilor). 

 Operatiunile finantate prin strategia GAL Valea Trotusului au determinat o 
imbunatatire mare a calitatii vietii in teritoriul vizat de strategie. 

 

 

 

 

A SE RETINE: 
 

 Imbunatatire mare a guvernantei locale 
din zona GAL! 

 Crestere a calitatii vietii in teritoriul vizat 
de strategie! 

 



- Raport de evaluare a implementarii strategiei de dezvoltare locala -  
- Asociatia Grupul de Actiune Locala Valea Trotusului Bacau - 
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Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de 
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Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala. 

 

Tema de evaluare 

 Factorii de succes si de insucces 

Intrebari de evaluare  

 Care sunt factorii interni si externi care au influentat implementarea strategiei si rezultatele obtinute? 

Metode si tehnici aplicate in evaluare 

 Observatia 

 Studiul documentelor 

 Ancheta (prin sondaj de opinie) 

Evaluarea indicatorilor stabiliti 

 Perceptia actorilor locali cu privire la echipa tehnica GAL Valea Trotusului: foarte buna 

 Perceptia actorilor locali cu privire la masura in care actiunile AFIR (prin elaborare de ghiduri si proceduri de lucru, prin claritatea 
informatiilor disponibile pe pagina proprie de internet, prin interactiunea cu beneficiarii si potentialii beneficiari etc) au influentat 
pozitiv accesarea de fonduri europene prin GAL: buna 

 Perceptia actorilor locali cu privire la masura in care actiunile AM PNDR (prin elaborare de ghiduri si proceduri de lucru, prin 
claritatea informatiilor disponibile pe pagina proprie de internet, prin interactiunea cu beneficiarii si potentialii beneficiari etc) au 
influentat pozitiv accesarea de fonduri europene prin GAL: scazuta 

Raspunsul la intrebarile de evaluare si, respectiv, constatarile si concluziile evaluarii  

In urma aplicarii metodelor si tehnicilor de evaluare, s-a ajuns la urmatoarele concluzii: 

 Echipa tehnica GAL a influentat pozitiv, in mare masura, accesarea de fonduri 
europene prin GAL Valea Trotusului (prin actiuni de animare, prin informatii transmise 
in teritoriul GAL,  prin comunicarea cu partile interesate etc). 

 Actiunile AFIR si AM PNDR (prin elaborare de ghiduri si proceduri de lucru, prin 
claritatea informatiilor disponibile pe pagina proprie de internet, prin interactiunea 
cu beneficiarii si potentialii beneficiari etc) au influentat pozitiv, in masura medie – 
AFIR si in mica masura - AM PNDR, accesarea de fonduri europene prin GAL Valea 
Trotusului. 

A SE RETINE: 
 

 Contributie insemnata a echipei 
tehnice GAL in accesarea de fonduri 
europene Leader! 

 Necesitate imbunatatire actiuni AFIR 
si AM PNDR! 



- Raport de evaluare a implementarii strategiei de dezvoltare locala -  
- Asociatia Grupul de Actiune Locala Valea Trotusului Bacau - 
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7. Concluzii, recomandari si lectii invatate 

7.1. Prezentarea sintetica a concluziilor generale ale evaluarii 

 

Prin intermediul prezentei evaluari a fost examinat ceea ce functioneaza si, respectiv, ceea 

ce nu functioneaza in raport cu strategia de dezvoltare locala a GAL Valea Trotusului, in 

acest sens, realizandu-se o analiza sistematica si obiectiva, cu privire la relevanta, eficienta, 

eficacitatea, impactul, sustenabilitatea, performanta si succesul implementarii strategiei de 

dezvoltare locala. Totodata, evaluarea curenta a contribuit la exprimarea aprecierilor cu 

privire la actiunile efectuate, prin analiza modului in care interventiile realizate au produs 

efectele dorite sau nu. Ca urmare a prezentei evaluari, au fost identificate o serie de 

concluzii generale, asa cum sunt acestea prezentate sintetic in continuare:  

 Logica de interventie a strategiei de dezvoltare locala este relevanta fata de nevoile 

socio-economice si potentialul de dezvoltare teritorial din zona GAL Valea Trotusului. 

 Logica interventiei care sta la baza strategiei de dezvoltare locala este coerenta 

(aceasta coerenta fiind sustinuta, totodata, de un numar ridicat de proiecte depuse si 

selectate la nivelul GAL Valea Trotusului).  

 Avand in vedere progresul inregistrat pana la data evaluarii, obiectivele strategiei de 

dezvoltare locala a GAL Valea Trotusului au fost atinse in mare masura. 

 Strategia de dezvoltare locala a contribuit, in mare masura, la modernizarea 

exploatatiilor agricole de pe teritoriul GAL Valea Trotusului. 

 Strategia de dezvoltare locala a contribuit, in mare masura, la dezvoltarea sectorului 

privat non-agricol din zona GAL Valea Trotusului. 

 Strategia de dezvoltare locala a contribuit, in mare masura, la dezvoltarea sectorului 

social in vederea integrarii grupurilor sociale defavorizate (inclusiv minoritati 

locale/minoritate roma). 

 Strategia de dezvoltare locala a GAL Valea Trotusului a sprijinit si a contribuit intr-o 

mare masura la dezvoltare locala din zona rurala. 

 Guvernanta locala din zona GAL Valea Trotusului a inregistrat o imbunatatire mare 

datorita metodei Leader (printr-o gestionare mai buna a functiilor administrative pe 

plan local si, totodata, printr-o implicare sporita a comunitatii si factorilor interesati 

in luarea deciziilor). 

 Operatiunile finantate prin strategia GAL Valea Trotusului au determinat o 

imbunatatire mare a calitatii vietii in teritoriul vizat de strategie. 

 Echipa tehnica GAL a influentat pozitiv, in mare masura, accesarea de fonduri 

europene prin GAL Valea Trotusului (prin actiuni de animare, prin informatii transmise 

in teritoriul GAL,  prin comunicarea cu partile interesate etc). 

 Actiunile AFIR si AM PNDR (prin elaborare de ghiduri si proceduri de lucru, prin 

claritatea informatiilor disponibile pe pagina proprie de internet, prin interactiunea 

cu beneficiarii si potentialii beneficiari etc) au influentat pozitiv, in masura medie – 

AFIR si in mica masura - AM PNDR, accesarea de fonduri europene prin GAL Valea 

Trotusului. 

 

 



- Raport de evaluare a implementarii strategiei de dezvoltare locala -  
- Asociatia Grupul de Actiune Locala Valea Trotusului Bacau - 
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7.2. Prezentarea recomandarilor aferente fiecarei intrebari de evaluare si a recomandarilor generale  

 

Pentru fiecare dintre intrebarile de evaluare ce fac obiectul prezentei documentatii, au fost identificate o serie de recomandari specifice, 

asa cum sunt acestea prezentate in continuare: 
 

TEMA DE EVALUARE 
INTREBARE DE EVALUARE 

(SPECIFICE SI COMUNE) 
RECOMANDARI SPECIFICE 

Logica de interventie a 

strategiei de 

dezvoltare locala  

Intrebare comuna: In ce masura logica de 

interventie a strategiei de dezvoltare locala este 

inca relevanta fata de nevoile socio-economice si 

potentialul de dezvoltare teritorial? 

 

 

 

 

 

Avand in vedere ca nevoile identificate la momentul 

elaborarii strategiei de dezvoltare locala pot suferi modificari 

in timp (cauzate de diversi factori externi, ca de exemplu: 

schimbari in ceea ce priveste interesul manifestat de 

potentialii beneficiari pentru anumite linii de finantare, 

modificari ale legislatiei nationale si europene cu impact 

direct asupra operatiunilor finantate prin GAL, modificari 

procedurale la nivel AFIR, AM PNDR etc), se recomanda 

simplificarea procedurilor de modificare a strategiilor de 

dezvoltare locala (ceea ce determina, implicit, o modificare 

mai rapida a logicii de interventie ce face obiectul strategiei, 

atunci cand e cazul). 

 

In prezent, exista 3 structuri implicate in modificarea 

strategiilor de dezvoltare locala (CDRJ, AM PNDR si OJFIR), 

ceea ce implica un grad ridicat de complexitate in aprobarea 

documentatiilor de modificare strategie. In acest sens, 

simplificarea procedurilor de modificare strategie va avea 

numeroase efecte benefice asupra grupului de actiune locala, 

dintre care cel mai important este reprezentat de cresterea 

gradului de contractare si absorbtie la nivel de GAL. 

 

Intrebare comuna: Cat de corerenta este logica 

interventiei care sta la baza strategiei de 

dezvoltare locala? 

 



- Raport de evaluare a implementarii strategiei de dezvoltare locala -  
- Asociatia Grupul de Actiune Locala Valea Trotusului Bacau - 

 
 

50 
 

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de 
Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul 

Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala. 

 

Eficacitatea si 

eficienta operatiunilor 

si contributia lor la 

obtinerea rezultatelor 

si a impactului 

prevazute de strategie 

 

Intrebare comuna: In ce masura au fost atinse 

obiectivele strategiei sau care este 

probabilitatea atingerii acestor obiective in 

viitor, avand in vedere progresul inregistrat pana 

la data evaluarii? 

In raport cu tema de evaluare „Eficacitatea si eficienta 

operatiunilor si contributia lor la obtinerea rezultatelor si a 

impactului prevazute de strategie” (si, respectiv, in raport 

cu intrebarile de evaluare aferente acestei teme) au fost 

identificate urmatoarele recomandari specifice: 

 Continuarea actiunilor de animare la nivelul teritoriului 

GAL (prin descrierea activitatilor intreprinse la nivel de 

GAL si, respectiv, prin prezentarea oportunitatilor de 

finantare, atunci cand este cazul) cu scopul cresterii 

notorietatii GAL, la nivelul teritoriului; 

 Prezentarea, in teritoriu, a proiectelor de succes 

implementate prin GAL Valea Trotusului, cu scopul de a 

determina, in randul actorilor locali, o crestere a 

increderii acestora in ceea ce priveste proiectele finantate 

prin LEADER; 

 Aplicarea unui sistem de comunicare cu beneficiarii de 

proiecte care sa le permita acestora transmiterea catre 

GAL, intr-o maniera sistematica si obiectiva, a 

problemelor cu care se confrunta in implementarea 

proiectelor. Exemplu de astfel de sistem de comunicare: 

pe pagina web a GAL se poate crea o sectiune in care 

beneficiarii de proiecte sa poata incarca si, respectiv, sa 

poata transmite catre GAL problemele pentru care acestia 

solicita solutionare. In urma analizarii problemelor 

transmise de catre beneficiari, GAL poate veni cu solutii 

concrete adaptate pentru fiecare beneficiar in parte.  

Aceasta masura va avea ca efect cresterea ratei de 

absorbtie a proiectelor finantate prin GAL. 

Intrebare specifica: In ce masura strategia de 

dezvoltare locala a contribuit la modernizarea 

exploatatiilor agricole de pe teritoriul GAL Valea 

Trotusului? 

 

Intrebare specifica: In ce masura strategia de 

dezvoltare locala a contribuit la dezvoltarea 

sectorului privat non-agricol din zona GAL Valea 

Trotusului? 

 

Intrebare specifica: In ce masura strategia de 

dezvoltare locala GAL Valea Trotusului a 

contribuit la dezvoltarea sectorului social in 

vederea integrarii grupurilor sociale defavorizate 

(inclusiv minoritati locale/minoritate roma)? 

 



- Raport de evaluare a implementarii strategiei de dezvoltare locala -  
- Asociatia Grupul de Actiune Locala Valea Trotusului Bacau - 
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Contributia SDL 

(strategiei de 

dezvoltare locala) la 

aria de interventie 6B 

 

Intrebare comuna: In ce masura a sprijinit SDL 

(strategia de dezvoltare locala) dezvoltarea 

locala in zonele rurale? 

Avand in vedere ca cele mai multe proiecte selectate la 

nivelul GAL Valea Trotusului sunt aferente domeniului de 

interventie 6B, se recomanda continuarea actiunilor specifice 

derulate, in acest sens, la nivel de GAL in perioada de 

referinta aferenta prezentului raportul de evaluare (actiuni 

care au contribuit si care pot, de asemenea, contribui si in 

viitor la incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale). 

 

In acest fel, in urma implementarii proiectelor incadrate pe 

domeniul de interventie 6B, se va imbunatati nivelul de trai 

din teritoriul GAL si se vor dezvolta conditiile generale de 

viata ale locuitorilor din zona, obtinandu-se, astfel, o 

dezvoltare teritoriala echilibrata a comunitatii rurale.  

 

 

Valoarea adaugata 

datorata metodei 

LEADER 

 

Intrebare comuna: Ce beneficii au fost obtinute 

datorita metodei LEADER ? 

Avand in vedere ca proiectele finantate prin LEADER creeaza 

o valoare adaugata mare la nivelul teritoriului GAL Valea 

Trotusului, se recomanda incurajarea tuturor actorilor locali 

din zona, inclusiv a non-beneficiarilor, de a participa la 

procesul de dezvoltare locala a GAL (intrucat proiectele 

finantate prin GAL aduc beneficii intregii comunitati locale, 

inclusiv non-beneficiarilor). De exemplu, daca o administratie 

publica locala acceseaza o masura prin GAL pentru 

constructia unei piete (fiind, astfel, beneficiarul direct al 

finantarii), indirect vor beneficia de aceasta finantare si 

agricultorii din zona GAL care isi pot vinde produsele in 

cadrul respectivei piete. 

 

 



- Raport de evaluare a implementarii strategiei de dezvoltare locala -  
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Incurajarea actorilor locali, inclusiv a non-beneficiarilor, de a 

participa la procesul de dezvoltare locala a GAL Valea 

Trotusului se poate realiza prin urmatoarele modalitati: 

 determinarea actorilor locali (inclusiv a non-

beneficiarilor), prin stimulente pozitive*, de a se 

implica activ in dezvoltarea locala a grupului de 

actiune locala 

 stimularea actorilor locali (inclusiv a non-

beneficiarilor) de a participa la seminariile de animare 

organizate la nivelul teritoriului GAL 

*Exemplu de stimulent pozitiv: prezentarea beneficiilor ce 

pot fi obtinute de actorii locali (inclusiv de catre non-

beneficiari) in urma implementarii strategiei de dezvoltare 

locala 

 

Factorii de succes si de 

insucces 

Intrebare comuna: Care sunt factorii interni si 

externi care au influentat implementarea 

strategiei si rezultatele obtinute? 

 

Recomandari in raport cu factorii interni (echipa tehnica 

GAL) 

- continuarea actiunilor de animare la nivelul teritoriului GAL 

- dezvoltarea profesionala continua a echipei tehnice GAL 

- respectarea termenelor de lansare apeluri de selectie 

conform planificarii initiale sau justificarea situatiilor cand 

acest lucru nu este posibil, ca urmare a unor factori externi, 

independenti de GAL 

- reducerea, pe cat posibil, a termenelor de evaluare 

proiecte si conformitate cereri de plata (situatie ce va 

determina o contractare si, respectiv, o absorbtie mai rapida 

a fondurilor publice alocate prin GAL) 

 



- Raport de evaluare a implementarii strategiei de dezvoltare locala -  
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Recomandari in raport cu factorii externi (AM PNDR si 
AFIR) 
- simplificarea procedurilor de evaluare, selectie si 
implementare proiecte (inclusiv proceduri de achizitii), in 
special prin reducerea birocratiei 
- limitarea numarului de modificari procedurale cu impact 
asupra operatiunilor finantate prin LEADER 
- clarificarea acelor prevederi, din cadrul ghidurilor si 
procedurilor AFIR si AM PNDR, care creeaza confuzii 
- reducerea, pe cat posibil, a termenelor de evaluare 
proiecte si cereri de plata (situatie ce va determina, de 
asemenea, o contractare si, respectiv, o absorbtie mai rapida 
a fondurilor publice alocate prin GAL) 
- actualizarea bazei de date cu preturi de referinta LEADER 
pentru toate categoriile de cheltuieli eligibile (in vederea 
eliminarii diferentelor de opinie ale expertilor evaluatori in 
ceea ce priveste rezonabilitatea preturilor) 
- actualizarea listei firmelor de consultanta disponibila pe 
pagina web a AFIR, prin includerea de noi consultanti din 
zona judetului Bacau (ca urmare a faptului ca, in urma 
chestionarelor, au fost comunicate probleme legate de lipsa 
consultantilor locali) 
- actualizarea listei firmelor de consultanta disponibila pe 
pagina web a AFIR, prin completarea acesteia cu criterii de 
performanta 
- purtarea unor discutii, la nivel institutional, intre AM 
PNDR/AFIR si bancile comerciale pentru identificarea unor 
solutii avantajoase de cofinantare pentru beneficiarii de 
proiecte 

 

In ceea ce priveste recomandarile generale, acestea constau, in principal, in respectarea, in permanenta, cu prudenta si atentie, a tuturor 

procedurile nationale si europene valabile la momentul evaluarii, selectiei si implementarii operatiunilor finantate prin GAL Valea 

Trotusului.



- Raport de evaluare a implementarii strategiei de dezvoltare locala -  
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7.3. Prezentarea lectiilor invatate, cu aplicabilitate in viitor 

 

Principalele lectii invatate, ca urmare a elaborarii raportului de evaluare curent, sunt 

urmatoarele: 

 Prezentul raport de evaluare contribuie la identificarea unor masuri de corectie 

pentru actuala strategie (conform recomandarilor formulate anterior in cadrul 

sectiunii 7.2), cu scopul de a imbunatati eficacitatea, eficienta, relevanta, impactul 

si sustenabilitatea acesteia. 

 Raportul de evaluare curent permite imbunatatirea gestionarii implementarii 

strategiei de dezvoltare locala, in termeni de eficienta, printr-o alocare adecvata a 

resurselor. 

 Prezentul raport de evaluare contribuie la invatarea unor lectii utile pentru 

imbunatatirea modului de proiectare si implementare in viitor a strategiei de 

dezvoltare locala. 

 Raportul de evaluare curent determina imbunatatirea capacitatii managementului 

SDL privind luarea deciziilor si punerea lor in practica. 

 Prezentul raport de evaluare conduce la responsabilizarea tuturor partilor implicate 

in implementarea strategiei de dezvoltare locala in ceea ce priveste rezultatele 

propuse si, implicit, in ceea ce priveste modul in care sunt utilizate fondurile 

alocate. 

 In concluzie, raportul de evaluare curent contribuie la o imbunatatire generala a 

implementarii strategiei de dezvoltare locala a Grupului de Actiune Locala Valea 

Trotusului. 

 

 

 

 


