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PROCEDURĂ DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII SDL 2014-2020 
Anexă la Regulamentul de Organizare și Funcționare a GAL VRANCEA SUD EST 

 

Procedura este întocmită în scopul stabilirii unor instrumente adecvate de evaluare a rezultatelor 

obținute în urma implementării măsurilor din SDL 

Cadrul legislativ 

 Prevederile Regulamentului(UE) 1303/2013: 

 Art. 34 – paragraf 3 lit. g: ”monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare locală plasată sub 

responsabilitatea comunității și a operațiunilor sprijinite și efectuarea de activități specifice de 

evaluare în legătură cu strategia respectivă…” 

 Art. 33 – paragraf 1. Lit. f: ”o descriere a procedurilor de gestionare și monitorizare a strategiei, 

prin care se demonstrează capacitatea grupului de acțiune locală de implementare a SDL 

Capitolul VII- Descrierea planului de acțiune și Capitolului IX – Organizarea mecanismelor de 

gestionare, monitorizare, evaluare și control a strategiei…” 

 Prevederile Ghidului și Manualului de Procedură aferent Sub Măsurii 19.2 LEADER-PNDR; 

 Prevederile Ghidului Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare 

Locală, elaborat de AM PNDR pentru PNDR 2014-2020; 

 Prevederile Manualului de Procedură pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea 

implementării Strategiei de Dezvoltare Locală, elaborate de AM PNDR pentru PNDR 2014-2020; 

 Adresa 202338/03.05.2018 transmisă de AM PNDR referitor la evaluare SDL; 

se emite prezenta procedură de evaluare a SDL finanțat prin LEADER 2014-2020 

 

Asociația Gal Vrancea Sud Est este responsabilă pentru administrarea și implementarea SDL în mod eficient 

și corect raportat la obiectivele SDL și la Regulamentele Europene. Evaluarea proprie și monitorizarea permanentă 

vor fi axate pe valoarea adăugată a abordării LEADER.  

Obiectivele evaluării 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. 
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Scopul evaluării 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. 

Evaluarea, analiza și controlul vizează în principal implementarea SDL GAL Vrancea Sud Est urmărind 

eficiența (relația optimă între resursele folosite și rezultatele obținute), eficacitatea(măsura în care au fost atinse 

obiectivele SDL) și  impactul(efectul pozitiv sau negativ al acțiunilor întreprinse). 

Evaluarea se va realiza în baza unui Plan de Evaluare elaborat de GAL, ce va cuprinde 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.). 

 

Evaluarea se va axa pe patru aspecte principale: resurse investite, obiective realizate, rezultate obținute și 

impact realizat Acțiunile de evaluare vor presupune următoarele activități: 

- Executarea operativă  și corectă a procedurilor de gestionare a resurselor, 

- Monitorizarea și raportarea la timp a realizărilor proiectului, 

- Informarea factorilor decizionali despre problemele întâmpinate și eventualele soluții de rezolvare a 

acestora, 

Planul de evaluare este pus în practică de Comitetul de Evaluare a implementării SDL, care este numit prin 

decizia Președintelui GAL și are următoarea structură și atribuții: 

• Managerul de proiect este și coordonatorul comitetului de evaluare. Acesta are următoarele atribuții: 

- Pregătirea și implementarea metodologiei de evaluare adecvate stadiului de implementare, 
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- Stabilește metodologia de analiză, 

- 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. 
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Evaluarea implementării SDL se va realiza în conformitate cu prevederile Ghidului Grupurilor de 

Acțiune Locală pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală, de la momentul semnării 

contractului de finanțare respectând etapele:  
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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:  
 

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

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

respecta următorul grafic:  
 

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

 
 

 

 

 

 

 
Prezenta procedură va fi aplicată și respectată de toți salariații GAL și va suporta modificări în funcție de 
amendamentele procedurale și legislative apărute în perioada de implementare și monitorizare a SDL GAL VRANCEA 

SUD EST 2014-2020. 
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