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 În conformitate cu Regulamentul nr. 1303/2013, fiecare prioritate va fi evaluată cel puțin o dată în perioada 

de implementare a programului din perspectiva contribuției la obiectivele specifice propuse. În plus, evaluările 

contrafactuale de impact vor fi folosite de fiecare dată când va fi posibil pentru a răspunde întrebării legate de efectele 

nete asupra grupurilor țintă. 

 Obligaţia de a desfăşura activităţi sistematice de evaluare ale programului, precum şi regulile generale sunt 

prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 

(Articolele 54-57). 

 Articolul 54 din Regulamentul privind Dispozițiile Comune (RDC) nr. 1303/2013 oferă cadrul general în care 

evaluările trebuie efectuate în perioada de programare 2014-2020. În baza acestui articol, misiunea evaluării este una 

dublă: 

 Îmbunătățirea calității procesului de elaborare și implementare a programelor; 

 Aprecierea eficacității, eficienței și impactului acestora.  

 În timp ce evaluarea ex-ante vizează primul obiectiv (art. 55 (alin. 1) al Regulamentului privind Dispozițiile 

Comune nr. 1303/2013), evaluările din timpul perioadei de programare și evaluările ex-post sunt în principal legate de 

cel de-al doilea obiectiv (art. 56 (alin. 3) și 57 (alin. 1)).  

 Conform Articolului 56 din RDC, evaluările din cadrul perioadei de programare vor fi efectuate în baza unui 

plan de evaluare care acoperă unul sau mai multe programe.  

 Articolul 54 și articolul 56 (alin. 3), precum și articolul 57 (alin. 1) al RDC aduc informații suplimentare cu 

privire la modul în care trebuie evaluat impactul programelor.  

 Impactul programelor va fi evaluat în raport cu: 

 Țintele din cadrul strategiei Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, acordând 

atenție misiunii Fondurilor  

 PIB-ul și șomajul din zona vizată de program, având în vedere amploarea programului 

 Obiectivele fiecărei priorități. 

 Astfel, regulamentele pentru Fondurile Europene Structurale și de Investiții aferente perioadei 2014 2020 pun 

accent sporit pe obținerea rezultatelor așteptate și pe evaluarea eficacității și impactului intervențiilor finanțate.    Astfel, 

Autoritățile de Management sunt invitate să elaboreze planuri de evaluare la începutul perioadei, care servesc drept 
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documente strategice prin care se stabilește modul de organizare a acestor evaluări pentru a oferi dovezi cu privire la 

efectele asupra procesului de elaborare a politicilor publice. În plus, statul membru trebuie să asigure disponibilitatea 

unei capacități adecvate de evaluare.  

 Urmând reglementările Regulamentelor europene şi GAL-urile trebuie să-şi întocmească propriile Planuri de 

Evaluare pentru că sunt parte integrantă a Programelor Naţionale de Dezvoltare Rurală şi trebuie să furnizeze date 

care să completeze evaluarea de la nivel de program.  

 

Obiectivele planului de evaluare sunt: 

 Raportarea și justificarea utilizării eficiente a resurselor financiare și materiale părților interesate: AM - PNDR, 

RNDR, AFIR, AGA, CD, Echipa de proiect etc, 

 Stabilirea metodelor și termenelor de colectare a informațiilor/dovezilor privind rezultatele obținute de 

beneficiarii finanțării nerambursabile prin GAL, 

 Centralizarea rezultatelor obținute ca urmare a implementării SDL, 

 Identificarea situațiilor problematice și a soluțiilor de rezolvare a acestora. 

 

 

 

 

Obiective Scop Rol

Factori interesați

■ Instituții/entități implicate în implementarea și evaluarea SDL 

(AM-PNDR, RNDR, AFIR etc.)

■ Entități responsabile de elaborarea și implementarea SDL GAL VRANCEA SUD EST

■Alți factori interesați de beneficiile aduse  de implementarea SDL 

Informații obținute 

■ Contribuția SDL la dezvoltarea socio- economică a teritoriului GAL

■ Modul în care LEADER a contribuit la obținerea rezutatelor constatate

■Identificarea problemelor și corectarea/soluționarea acestora

■Rolul GAL VRANCEA SUD EST și modalitatea prin care SDL contribuie la dezvoltarea teritorială)

■ Analiza modului de utilizare a tuturor resurselor(justificarea acestora)

■Analiza contribuției GAL VRANCEA SUD EST la dezvoltarea teritoriului

■ Analiza situațiilor privind eventualele solicitări de fonduri europene în contextul realocărilor financiare pentru 
SDL

Î■Îmbunătățirea managementului iechipei tehnice privindmplementarea SDL (analiza activității administrative 
și de animare)
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 Scopul Planului de evaluare este de a structura şi programa o serie de activităţi menite să evalueze contribuţia 

adusă de SDL GAL Vrancea Sud Est la obiectivele PNDR şi mai departe la atingerea obiectivelor FEADR. Este un 

instrument de măsurare a contribuţiei şi impactului SDL în dezvoltarea teritoriului acoperit de acesta. 

 

Rolul Planului de evaluare este: 

 de a stabili rolurile și responsabilitățile celor implicați în activitatea de evaluare; 

 de a planifica desfășurarea evaluării SDL într-o fază intermediară, respectiv finală a implementării Strategiei 

de Dezvoltare Locală, 

 de a asigura că datele solicitate de instituțiile abilitate, privind implementarea SDL sunt disponibile la 

momentul oportun, 

 de a colecta informații certe privind progresul înregistrat de GAL în îndeplinirea obiectivelor asumate, 

 de a ajuta la realizarea Raportului de evaluare a implementării SDL 2014-2020  respectând următoarele 

etape:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Scopul Planului de evaluare 

■cum și în ce măsură au fost obținute rezultatele planificate;

■cum au fost utilizate resursele;

■ce funcționează bine și ce nu ;

■asigurarea echipei de proiect că activitățile desfășurate se reflectă în teritoriul
acoperit de GAL (populația este informată corect și în timp cu privire la
activitatea, GAL, fonduri disponibile în cadrul SDL etc.)

Etapa  1 
prima evaluare realizată de GAL va avea ca referință perioada cuprinsă între semnarea contractului de finanțare 
aferent sub-măsurii 19.4 și finalul anului 2018, cu termen limită de finalizare – 31 ianuarie 2019 

Etapa 2 
Depunerea de către GAL a Raportului privind evaluarea performanțelor conform Anexei 3 - Raport privind 
evaluarea performanțelor – până la 10 octombrie 2019. 
Analiză DGDR AM PNDR privind veridicitatea datelor înscrise și notificarea GAL privind rezultatul evaluării – 

până la 31 octombrie 2019. 
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Comitetul de coordonare a evaluării implementării SDL 

 Comitetul de coordonare a evaluării implementării SDL GAL VRANCEA SUD EST este coordonat de 
managerul de proiect și are responsabilitatea generală pentru funcționarea și guvernanța sistemului de monitorizare 
și evaluare, inclusiv pentru calitatea Planului de Evaluare, pregătirea la timp și comunicarea rezultatelor către factorii 
interesați. 
 Evaluarea va cuprinde secțiunile obligatorii menționate în Ghidul Operațional privind evaluarea implementării 
Strategiilor de Dezvoltare Locală, cu următoarele componente: 
• Componenta generală LEADER, ce va cuprinde elemente de evaluare care să  contribuie la evaluarea 
PNDR 2014-2020; 
• Componenta specifică SDL, ce va cuprinde analiza privind implementarea SDL (îndeplinirea obiectivelor și 
indicatorilor specifici SDL, evaluarea valorii adăugate la nivel local, impactul SDL în teritoriul GAL la nivel de 
management, animare a teritoriului, cooperare, implicare a partenerilor etc.). 
 
 Beneficiarii sunt implicați în procesul de monitorizare și evaluare a SDL astfel:  

 furnizează toate informațiile necesare solicitate de evaluatori prin cererile de finanțare, cererile de plată, fișele 
de monitorizare sau alte documente justificative, 

 participă la ședințele de lucru/de informare organizate de GAL, 
 participă la sondajele de evaluare. 
 

Etapa  3- Finalizarea evaluării implementării SDL  
- Reactualizare Planuri de finanțare și avizare de către AM PNDR (în cazul suplimentării/diminuării alocării 
financiare aferentă SDL, ca urmare a rezultatului evaluării) – până la 29 noiembrie 2019; 
- Întocmire Raport privind rezultatul evaluării SDL-urilor aprobat de directorul general al DGDR AM PNDR 
privind actualizarea sumelor alocate SDL-urilor autorizate pentru funcționare și postare pe pagina de internet a 
MADR – 6 decembrie 2019; 
- Informare AFIR privind rezultatul evaluării performanțelor – 13 decembrie 2019.  

Nivelul de performanță al implementării SDL va fi evaluat pe baza informațiilor prezentate de GAL ce 
vor fi validate de AM PNDR și poate fi îndeplinit prin atingerea unui nivel de cel puțin 60% valoare contractată 
raportată la valoarea totală a SDL (inclusiv cheltuielile de funcționare), caz în care nu se va aplica nicio penalizare.  

Pentru GAL-urile care nu vor atinge nivelul de contractare menționat mai sus în perioada de referință 
(până la sfârșitul lunii septembrie 2019), se va aplica o penalizare proporțională cu nerealizarea gradului de 
performanță stabilit, ponderea criteriilor de penalizare fiind cele menționate în dreptul fiecărui criteriu, după cum 
urmează: 

 pentru nerealizarea nivelului de cel puțin 60% valoare contractată raportată la valoarea totală a SDL 
(inclusiv cheltuielile de funcționare) se va aplica o penalizare de 60% (se aplică la diferența rezultată dintre suma 
care trebuia contractată și suma efectiv contractată); 

 pentru nerealizarea  unui nivel de cel puțin 20% valoare plătită raportată la valoarea totală a SDL 
(inclusiv cheltuielile de funcționare) se va aplica o penalizare de 25%; 

 pentru neîncadrarea în pragul maxim de 30% privind rata de eroare a evaluării proiectelor se va aplica 
o penalizare de 5%. Criteriul privind neîncadrarea în pragul maxim de 30% privind rata de eroare a evaluării 
proiectelor nu se va aplica pentru proiectele selectate în cadrul Apelurilor lansate de GAL în anul 2017;   

 pentru eficiența scăzută a animării în teritoriu (în nicio sesiune din toate cele lansate, nicio măsură nu a 
fost supralicitată, astfel încât să se demonstreze ca prin animarea în teritoriu au fost informați solicitanții și există 
interes în teritoriu, așa cum demonstrează și analiza SWOT și activitățile de animare realizate la momentul 
elaborării SDL) se va aplica o penalizare de 10%. 

Penalizarea proporțională menționată mai sus se aplică cumulativ (în cazul în care sunt mai multe criterii 
neîndeplinite) la diferența dintre 60% din valoarea totală a SDL și valoarea proiectelor contractate. 
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Evaluatorii 

 Evaluarea implementării SDL GAL Vrancea Sud Est se face de către experții ce formează echipa tehnică a 
GAL deoarece aceștia sunt familiarizați cu obiectivele și indicatorii vizați.  
 Evaluarea implementării SDL va avea ca sursă de informații date obținute ca urmare a activităților de animare 
teritoriu și monitorizarea implementării proiectelor contractate la data realizării evaluării. 
 
 
 
 
 Tematica evaluării se definește pe mai multe niveluri. Mai întâi se stabilesc temele generale ale evaluării 
(detaliate în tabelul următor), urmate de întrebările de evaluare aferente fiecărei teme. 
 

Nr. 
Crt 

Tematica Ce se evaluează în cadrul temei 

1 Logica de intervenție a SDL 

În ce măsură logica de intervenție a SDL este încă relevantă față de nevoile socio-economice și 
potențialul de dezvoltare? 

Cât de coerentă este logica intervenției care stă la baza SDL? 

2 
Contribuția operațiunilor realizate la 
atingerea obiectivelor prevăzute de SDL 

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

3 
Valoarea adăugată datorată metodei 
LEADER 

Ce beneficii au fost obținute datorită metodei Leader? 

5 Factorii de succes și de insucces 
Care sunt factorii de succes interni și externi care au influențat implementarea SDL? Rezultate 
obținute 

5 Contribuția SDL la aria de intervenție 6B 
Contribuția efectivă a SDL la dezvoltarea locală în zonele rurale, conform criteriilor  de evaluare și in
dicatorilor comuni aferenți ariei 6B 

 
 Cadrul privind întrebările de evaluare reprezintă sistemul logic de întrebări la care evaluarea își propune să 
răspundă,  în  cadrul  fiecărei  teme  de  evaluare;  acesta  serveşte  pentru  a  identifica  cu  claritate care  sunt 
informațiile  pe  care  trebuie  să  le  producă  evaluarea.  Cadrul  întrebărilor  de  evaluare  este  alcătuit  din următoarele 
elemente: 
 

a) Întrebările de evaluare: acestea identifică elementele asupra cărora evaluarea va trebui să se concentreze
 şi  reprezintă modul în care vor fi  analizate și demonstrate rezultatele, eficacitatea, eficienţa şi alte elemente  privin
d implementarea strategiei, considerate relevante.  

 
b) Criteriile de evaluare:acestea sunt  elemente prin  care se poate aprecia succesul intervenției, indicând ast

fel modul cel mai adecvat de a formula un răspuns la  întrebarea de evaluare 
 

c) Criteriile de evaluare se măsoară prin  indicatori adecvați (de realizare, de rezultat) care pot fi atât cantitativi, 
cât și calitativi. 
 
 Întrebările  de  evaluare  reprezintă  obiectul  central  al  evaluării.  Cadrul  privind  întrebările  de  evaluare  
se construiește sub formă de matrice, pentru fiecare întrebare de evaluare, astfel: 
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 Tema 1 – Logica intervenției SDL 

T
E
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A

 D
E

 E
V

A
L

U
A
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E
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R

. 1
 

Tema de 
evaluare 

Ce se 
evaluează în 
cadrul temei 

Întrebări de 
evaluare 

Criterii de evaluare Indicatori 

Criteriul Obs 
Indicatori de 

realizare 
Indicatori de  

rezultat 

Logica 
intervenției 

SDL 

Relevanța SDL 
față de nevoile 
și potențialul de 
dezvoltare din 

teritoriu 
(obligatoriu cf. 

AM PNDR) 

1. În ce măsură 
logica de 

intervenție a 
SDL GAL 

Vancea Sud 
Est este încă 

relevantă 
pentru nevoile 

socio- 
economice și 
potențialul de 
dezvoltare ale 

teritoriului? 

Nevoile la 
momentul 

elaborării SDL 
până în prezent au 
rămas la fel/s-au 

modificat? 

În teritoriu mai există 
solicitări pentru acest 
tip de finanțare. Multi 
potențiali beneficiari 
au solicitat informații 

la sediul GAL. 
Numărul de 
măsuri din 
cadrul SDL 

revizuite a fost 
de 8  

Număr de proiecte 
depuse din valoarea 

alocată din SDL 
Numărul proiectelor 

contractate: 
Măsurile din cadrul 

SDL au fost 
adaptate pentru a 
răspunde dinamicii 

nevoilor ? 

Au existat modificări 
ale măsurilor din 

SDL pentru 
întâmpinarea 

nevoilor potențialilor 
beneficiari 

Rspunsul la intrebare(aprecierea evaluatorului)privind 
relavanța logicii de intervenție a SDL  

Puțin relevantă Relevantă Foarte relevantă 
  x 

Coerența internă 
și cu politicile de 

referință 
relevante  

(obligatoriu cf. 
AM PNDR) 

2. Cât de 
coerentă este 

logica  
intervenției care 

stă la baza 
SDL? 

Sunt activitățile 
prevăzute în cadrul 

SDL și resursele 
alocate suficiente 
pentru a genera 

realizările și 
rezultatele 
așteptate? 

Indicatorii au fost 
luați în calcul în baza 
planurilor de afaceri 
asumate de către 

beneficiari, având în 
vedere faptul că nici 
un contract nu este 

finalizat la data 
evaluării                        

(nici un beneficiar nu 
are încasată tranșa 2 

de plată) 

Numărul 
procedurilor 

interne realizate 
5 

Procentul contratat din 
alocarea financiară 

disponibila în Planul de 
finanțare a SDL  

Sunt definiți 
indicatorii de 

realizare pentru 
conturarea unei 

imagini clare 
asupra rezultatelor 

obținute? 

Indicatori 
propusi prin 

SDL:                                    
Nr. locuri e 
muncă nou 
create:14                           

Ne beneficiari 
sprijiniți:12                          

Nr. societăți non 
agricole sprijinite  

5                                      
Nr exploatații 

agricole sprijinite 
6 

Indicatori realizați: 
 Nr. locuri e muncă nou 

create:                        
Ne beneficiari sprijiniți:                    

Nr. societăți non 
agricole sprijinite                                                

Nr exploatații agricole 
sprijinite  

Rspunsul la intrebare(aprecierea evaluatorului) privind 
coerența logicii de intervenție a SDL 

Puțin coerentă Coerentă Foarte coerentă 
   

 
 
Tema 2 – Contribuția operațiunilor realizate la atingerea obiectivelor prevăzute de SDL 

 

T
E

M
A

 D
E

 E
V

A
L

U
A

R
E
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R

. 2
 

Tema de 
evaluare 

Ce se 
evaluează în 
cadrul temei  

Întrebări de 
evaluare  

Criterii de evaluare  Indicatori  

Criteriul  Observații 
Indicatori de 

realizare  
Indicatori de rezultat  

Contribuția 
operațiunilor 
realizate la 
atingerea 

obiectivelor 
prevăzute 

de SDL 

Gradul de 
atingere a 
rezultatelor 

planificate, a 
obiectivelor 

specifice și a 
impactului 

prevăzut în SDL 

În ce măsură u 
fost atinse 
obiectivele 
SDL sau care 
este 
posibilitatea 
atingerii 
acestora pe 
viitor, având în 
vedere 
progresul la 

Nr. măsurilor de 
infrastructură socială 

și asociativitate: 1 
măsură pe măsura 

socială(M5) și 1 
măsură pe 

cooperare(M1) 

Nu au fost 
depuse proiecte 
pe măsurile de 
infrastructură 

socială și 
cooperare  

Nr. masuri 
infrastructură 
socială:1 
Nr. masuri 
dedicate 
asociativitatii:1 
Sau                                    
Nr. masurii 
dedicata lanturilor 
scurte/piete locale 

Nr. de întreprinderi 
care au dezvoltat noi 
activități ca urmare a 
activităților 
desfășurate prin 
proiect… 
Nr. de  echipamente 
de producție      ……   
Nr. planuri de afacere 
realizate …… 
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momentul 
realizării 
evaluării? 

Contribuția 
operațiunilor 
finanțate la 

atingere 
rezultatelor, 
obiectivelor, 
impactului 
planificat 

(impactul poate 
fi evaluat la 

finele 
implementării 

SDL) 

In ce masura a 
contribuit 

strategia la 
cresterea 

gradului de 
ocupare a 

fortei de munca 
la nivelul 

teritoriului? 

Nr. beneficiari sprijiniți                   
Nr. de locuri de munca 

create 

Indicatorii au 
fost luați în 

calcul în baza 
planurilor de 

afaceri asumate 
de către 

beneficiari, 
având în vedere 
faptul că nici un 
contract nu este 
finalizat la data 

evaluării                        
(nici un 

beneficiar nu 
are încasată 
tranșa 2 de 

plată) 

 Nr. de locuri de 
munca create 

asumate prin SDL 
14 

Nr. beneficiari sprijiniți  
 Nr. de locuri de 
munca create: 

În ce măsură a 
contribuit SDL 

la 
imbunatatirea 
competitivitatii 
firmelor locale? 

Întreprinderile non-
agricole/fermele 

agricole și-au 
îmbunătățit activitatea 

de producție și au 
dezvoltat noi canale 

de desfacere 

Nr. de întreprinderi 
non-agricole 
finanțate: 5 

Nr. de exploatații 
agricole /beneficiari 

sprijiniți:6                                                        
Nr de 

echipamente/utilaje 
noi achiziționate: 2 

Nr. de întreprinderi 
non-agricole finanțate:  

Nr. de exploatații 
agricole /beneficiari 

sprijiniți:                                                         
Nr de 

echipamente/utilaje 
noi achiziționate: 

Condiția socială a 
agricultorilor și a 

familiilor acestora s-a 
îmbunătățit? 

Nr. de locuri de 
munca create:14 

Nr.de membrii ai 
familiei care au loc de 

muncă în cadrul 
intreprinderii 

beneficiare de 
finanțare:..(dintre care  

femei) 

Eficiența 
costurilor 

înregistrate la 
nivelul 

operațiunilor 
finanțatre  

În ce măsură 
SDL a implicat 
tineri fermieri? 

Au fost sprijiniți tinerii 
fermieri în procesul de 
întinerire a generației 

de agricultori? 

Nr tinerilor fermieri 
instalați:2 

Nr tinerilor fermieri 
instalați: 

Rspunsul la intrebare(aprecierea evaluatorului)- măsura în 
care au fost atinse obiectivele)strategiei. 

Mică măsură Măsură medie  Mare măsură 

     

Rspunsul la intrebare(aprecierea evaluatorului) - 
probabilitatea atingerii obiectivelor în viitor, având în vedere 

progresul înregistrat până la data evaluării  

Redusă Medie  Ridicată 

    

 
Tema 3 – Valoarea adăugată datorată metodei LEADER 

T
E

M
A

 D
E
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V

A
L

U
A

R
E
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R

. 4
 

Tema de 
evaluare 

Ce se evaluează 
în cadrul temei  

Întrebări de 
evaluare  

Criterii de evaluare  Indicatori  

Criteriul  Observații 
Indicatori de 

realizare  
Indicatori de rezultat  

Valoarea 
adăugat

ă 
datorată 
metodei 
LEADER 

Beneficiile 
obtinute datorita 

abordării 
LEADER? 

Ce beneficii au 
fost obtinute 

datorita metodei 
LEADER? 

Capitalul social s-a 
îmbunătățit                

(spre exemplu învățarea 
colectivă, schimbarea 

mentalităților, creșterea 
colaborării și încrederii 

reciproce și față de 
GAL, identificarea unor 

subiecte de interes 
comun, dezvoltarea de 

competențe și 
capacități, dezvoltarea 

unor rețele etc.) 

În cadrul SDL 
GAL Vrancea 
Sud Est nu au 
fost prevăzute 

activități de 
instruire, dar 

au fost 
realizate 

activități de 
animare a 
teritoriului 

care au fost 
benefice 

potențialilor 
beneficiari  

Numărul 
persoanelor 

informate despre 
LEADER a fost de 

minim 10 
persoane/acțiune 

de animare 
teritoriu. 

Promovare prin 
anunțuri în presa 

scrisă și prin 
intermediul 

www.galvranceas
udest.ro  

Nr. activităților de 
animare/informare a 

fost de 30. Acestea au 
fost organizate în 

perioada 2017-2018 cu 
precădere înaintea 

deschiderilor de 
sesiune și au fost 

organizate la sediul 
primăriilor partenere.   
Nr. participanților la 

activități de 
animare/informare a 

fost de minim 10 
persoane/acțiune. 
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Cum a 
influentat 
Programul 

LEADER 
(contributia 

SDL)creșterea 
capacității de a 

gestiona 
fonduri 
publice-
private? 

Guvernanța locală s-a 
îmbunătățită la nivel 
local (spre exemplu 

îmbunătățirea 
gestionării funcțiilor 

administrative pe 
plan local, implicare 
sporită a comunității 
și factorilor interesați 

în luarea deciziilor, 
creșterea rolului GAL 

în guvernanța pe 
diferite niveluri, 

creșterea capacității 
de a gestiona fonduri 
publice-private etc.). 

Fără 
observații 

Alocarea 
financiara 
disponibilă 

conform Anexei IV 
- Plan de finanțare   
2.695.498,31 euro  
(539.099,66 euro 

SM 19.4 și 
2.156.398,65 
euroSM 19.2) 

Procent absorbit (plătit) 
din alocarea financiară: 
 SM 19.4 - 139.099,23 

euro  
SM 19.2 -  113.749,22 

euro 

In ce masură, 
proiectele 

finantate prin 
LEADER (SDL) 

au contribuit la 
dezvoltarea 

spiritului 
antreprenorial? 

Rezultele 
implementării SDL-

urilor (ex. crearea de 
locuri de muncă, 
realizarea unor 

produse inovatoare, 
infrastructură de 

bază, etc.) au generat 
îmbunătățirea 
calității vieții în 

teritoriul vizat de 
strategie. 

Indicatorii au 
fost luați în 

calcul în baza 
planurilor de 

afaceri 
asumate de 

către 
beneficiari, 
având în 

vedere faptul 
că nici un 

contract nu 
este finalizat 

la data 
evaluării                        
(nici un 

beneficiar nu 
are încasată 
tranșa 2 de 

plată) 

Număr locuri de 
muncă:14            

M2- 2 locuri de 
muncă            

 M3-2 locuri de 
muncă             

M7 -10 locuri de 
muncă 

Număr locuri de muncă 
…..      

  M2-  locuri de muncă                          
M3-  locuri de muncă                      
M7–  locuri de muncă 

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

Nu am 
remarcat 

îmbunătățiri 

Îmbunătățire 
medie 

Îmbunătățire mare 

     

Percepția actorilor locali privind rezultatele SDL mai bune datorită 
aplicării metodei LEADER, cuantificată pe o scală: 

Nu am 
remarcat 

îmbunătățiri 

Îmbunătățire 
medie 

Îmbunătățire mare 

     

Percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a 
guvernanței la nivel local datorită aplicării metodei LEADER, 

cuantificată pe o scală: 

Nu am 
remarcat 

îmbunătățiri 

Îmbunătățire 
medie 

Îmbunătățire mare 
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Tema 4 – Factori de succes/insucces.  

T
E

M
A
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E
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V

A
L

U
A

R
E

 N
R

. 5
 

Tema de 
evaluare 

Ce se evaluează 
în cadrul temei  

Întrebări de 
evaluare  

Criterii de evaluare  Indicatori  

Criteriul  Observații 
Indicatori de 

realizare  
Indicatori de rezultat  

Factori de 
succes/insu

cces. 
Mecanismul 

de 
implementa

re a 
strategiei 

Influența 
factorilor interni 
și externi asupra 

rezultatelor 
obținute prin 

implementarea 
SDL 

Care sunt factorii 
interni și externi 

care au influențat 
sau influențează                      

(pozitiv sau 
negativ) 

implementarea 
strategiei și 
rezultatele 

obținute? Ce 
măsuri au fost 

adoptate până la 
data evaluării și 
cu ce efecte? Ce 
măsuri sunt încă 

necesare? 

Realizarea/nerealizar
ea indicatorilor de 

monitorizare specifici 
domeniilor de 
activitate în 

dependența de factori 
interni(gradul de 

implicare al 
partenerilor, 

competențele 
personalului GAL, 

gradul de implicare al 
angajaților etc) și 

factori externi 
(respectarea 
termenelor, 

colaborarea cu AFIR 
etc) 

Indicatorii au fost 
luați în calcul în 
baza planurilor 

de afaceri 
asumate de către 

beneficiari, 
având în vedere 
faptul că nici un 
contract nu este 
finalizat la data 

evaluării                        
(nici un 

beneficiar nu are 
încasată tranșa 2 

de plată) 

Realizarea 
documentelor 
premergătoare 
deschiderii de 

sesiuni                                  
Nr. de activități 
de animarea 

teritoriului                             
Nr proiectelor 
contractate          

Respectarea 
termenilor 

contractelor de 
Finanțare ale 
beneficiarilor  

Realizare documente: 
Nr. activități de 

animare:               
 Respectarea 

termenelor  

Răspunsul evaluatorului privind măsura în care factorii interni au 
influențat implementarea SDL 

Pozitiv  Negativ  Nu au influențat 

     

Răspunsul evaluatorului privind măsura în care factorii externi au 
influențat implementarea SDL 

Pozitiv  Negativ  Nu au influențat 

     

 

Tema 5 – Contribuția SDL la aria de intervenție 6B 
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Tema de 
evaluare 

Ce se evaluează 
în cadrul temei  

Întrebări de 
evaluare  

Criterii de evaluare  Indicatori  

Criteriul  Observații 
Indicatori de 

realizare  
Indicatori de 

rezultat  

Contribuția 
SDL la aria 

de 
intervenție 

6B 

Contribuția 
efectivă a SDL la 

dezvoltarea rurală, 
conform criteriilor 
de evaluare și a 

indicatorilor 
comuni aferenți 

ariei 6B 

În ce măsură a 
sprijinit SDL 
dezvoltare în 

zonele rurale? 

Serviciile și 
infrastructura locală 
în teritoriul GAL au 
fost îmbunătățite 

Indicatorii au fost luați 
în calcul în baza 

planurilor de afaceri 
asumate de către 

beneficiari, având în 
vedere faptul că nici un 

contract nu este 
finalizat la data 

evaluării                        
(nici un beneficiar nu 
are încasată tranșa 2 

de plată) 

Populația netă care 
beneficiază de 

servicii/infrastructură 
îmbunătățite                     

Numărul de comune 
beneficiare de 
finanțare: 15            
Numărul de 
proiecte: 15 

Populația 
deservită de 

investiții :  
Nr de proiecte 

depuse de 
comunele din 
teritoriul GAL  

SDL a determinat 
crearea de 

oportunități de 
ocuparea forței de 

muncă  

Numărul locurilor de 
muncă nou create: 

14 

Numărul 
locurilor de 

muncă: 

Răspunsul evaluatorului privind măsura în care SDL a sprijinit 
dezvoltarea zonei rurale delimitată de teritoriul GAL 

Mică măsură Măsură medie  Mare măsură 

     

 

Responsabilitățile comitetului de evaluare 

Comitetul de coordonarea este alcătuit din echipa de proiect a GAL Vrancea Sud Est astfel: 

 Managerul de proiect este și coordonatorul comitetului de evaluare. Acesta are următoarele atribuții: 
 Pregătirea și implementarea metodologiei de evaluare adecvate stadiului de implementare, 
 Stabilește metodologia de analiză, 
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 Elaborează procesele verbale necesare evaluării SDL 
 Centralizarea răspunsurilor evaluatorilor la întrebările legate de evaluare, 
 Analizează răspunsurile evaluatorilor  la întrebările legate de evaluare, 
 Stabilește sursele de informarea  
 Elaborează planul de evaluare și întocmește Raportul de evaluare. 

 Membrii echipei tehnice(experți monitorizare/evaluare și animator). Aceștia efectuează toate sarcinile 
primite de la coordonatorul echipei de evaluare în vederea colectării și centralizării informațiilor necesare 
întocmirii Raportul de evaluare. 

 Responsabilul financiar. Acesta furnizează echipei tehnice informațiile financiare necesare realizării Raportul 
de evaluare. 

 
Sursa datelor, tehnici pentru colectarea datelor  
 
 Datele și informațiile necesare evaluării provin din următoarele surse principale: 
- sistemul existent de monitorizare a operațiunilor finanțate. Din acest sistem se obțin date privind valorile realizate 
ale indicatorilor de realizare și de rezultat, date privind progresul financiar al operațiunilor; 
- din teren, prin aplicarea metodologiei detaliate de evaluare alese (metodele și tehnicile de evaluare alese) pentru 
colectarea de date și informații cantitative și calitative necesare evaluării; 
- din cadrul sistemului GAL de monitorizare a propriei activități. 
 Pentru buna desfășurare a procesului de colectare de date și informații, următoarele aspecte sunt 
importante: 

 identificarea tuturor surselor de date și informații necesare: baza de date GAL , parteneri GAL, actori locali, 
beneficiari de proiecte, beneficiari finali ai proiectelor (grupurile țintă vizate), alți factori interesați, instituții care dețin 
date statistice relevante pentru evaluare etc. și alegerea unor metode de colectare de date adecvate fiecăreia dintre 
aceste surse.  

 alegerea unor metode și tehnici de evaluare fezabile și crearea unor instrumente (care pot fi puse în 
practică ținând cont de expertiza disponibilă, internă sau externă, și de volumul de resurse disponibile); 

 estimarea calendarului de timp necesar pentru a aplica metodologia de evaluare și ajustarea metodologiei  
în funcție de timpul disponibil. 
 

În conformitate cu tematica evaluării principalele aspecte vor fi analizate astfel: 
 

Nr. 
Crt 

Tematica Ce se evaluează în cadrul temei 

1 Logica de intervenție a SDL 
Relevanța SDL față de nevoile și potențialul de dezvoltare din teritoriu 

Coerența internă și politicile de referință 

2 
Contribuția operațiunilor 
realizate la atingerea 
obiectivelor prevăzute de SDL 

Analiza documentelor administrative (ghiduri, procedure informări AFIR, AM 
PNDR etc.). 
Sondaje de opinie (chestionar –anexat prezentului plan) 

3 
Valoarea adăugată datorată 
metodei LEADER 

Cre sunt beneficiile metodei Leader la nivelul teritoriului GAL Vrancea Sud Est 

4 
Factorii de succes și de 
insucces 

Care sunt factorii de succes interni și externi care au influențat implementarea 
SDL 
 Analiza documentelor administrative . Rezultate obținute 

5 
Contribuția SDL la aria de 
intervenție 6B 

Contribuția efectivă a SDL la dezvoltarea locală în zonele rurale. 
Analiza datelor administrative pe baza rapoartelor lunare/trimestriale etc. 
Sondaje de opinie chestionar –anexat prezentului plan) 
Rezultate obținute 
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Planificarea activităților de evaluare a implementării SDL   
 
La nivelul GAL Vrancea Sud Est a fost stabilită următoarea planificare a activităților ce urmează a se desfășura 

în vederea evaluării permanente a implementării SDL. 
 
1. Pentru etapa intermediară (dată de raportare 31.01.2019- perioadă de referință 29.11.2016-30.09.2018)se 

va respecta următorul grafic:  
 

 
 
 
2. Pentru etapa finală (dată de raportare 10.10.2019- perioadă de referință 29.11.2016-30.09.2019)se va 

respecta următorul grafic:  
 

 
Notă: Planificarea, respectiv termenele estimate pot fi modificate în funcție de solicitările AM PNDR și eventualele 

prevederi legislative ce apar în perioada de evaluare. 
 

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

Planificarea evaluării

Stabilirea Comitetului de evaluare 

Selectare evaluator

Ședința de debut 

Etapa preliminară de definitivare a metodologiei

Colectarea de date, analiză a datelor și pregătirea raportului 

de evaluare

Revizuirea Raportului de evaluare(dacă este cazul)

Ședință de încheiere 

Finalizarea Raportului de evaluare 

Diseminarea rezultatelor evaluării

Activitate                                                                           

(evluare intermediară cu termen de predare 31.01.2019)

AN 2018 AN 2019

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

Planificarea evaluării

Stabilirea Comitetului de evaluare 

Selectare evaluator

Ședința de debut 

Etapa preliminară de definitivare a metodologiei

Colectarea de date, analiză a datelor și pregătirea raportului 

de evaluare

Revizuirea Raportului de evaluare(dacă este cazul)

Ședință de încheiere 

Finalizarea Raportului de evaluare 

Diseminarea rezultatelor evaluării

AN 2019Activitate                                                                           

(evluare finală cu termen de predare 10.10.2019)

AN 2017 AN 2018

mailto:galvnsudest@gmail.com
http://www.galvranceasudest.ro/

