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ACRONIME

FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, este un instrument de finanţare creat de Uniunea Europeană pentru
implementarea Politicii Agricole Comune

PNDR – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este documentul pe baza căruia va putea fi accesat FEADR şi care respectă liniile directoare
strategice de dezvoltare rurală ale Uniunii Europene

MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

AM – PNDR – Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală

AFIR – Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale – instituţie publică subordonată MADR care derulează FEADR

OJFIR – Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la nivel judeţean a AFIR

GAL – Grup de Acţiune Locală

CRFIR - Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, structură organizatorică la nivel regional a AFIR

SOLICITANT – potenţial beneficiar al sprijinului nerambursabil

CEREREA DE FINANŢARE – reprezintă solicitarea depusă de potenţialul beneficiar în vederea obţinerii finanţării nerambursabile

SPRIJIN NERAMBURSABIL – reprezintă suma alocată proiectelor, asigurată prin contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului României

ELIGIBIL – reprezintă îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor minime de către un solicitant aşa cum sunt precizate în Ghidul Solicitantului, Cererea
de Finanţare şi Contractul de Finanţare pentru FEADR

EVALUARE – acţiune procedurală prin care documentaţia pentru care se solicită finanţare este analizată pentru verificarea
îndeplinirii condiţiilor minime pentru acordarea sprijinului şi pentru selectarea proiectului, în vederea contractării
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Raportul de evaluarea reprezintă o analiză, limitată în timp, care examinează într-o manieră sistematică şi obiectivă 

relevanţa, eficienţa, eficacitatea, impactul, sustenabilitatea, performanţa, succesul strategiilor sau proiectelor aflate în 

desfăşurare sau finalizate.  

Acest document informează ce funcţionează şi ce nu funcţionează şi mai ales, de ce anume, şi face recomandări 

pentru îmbunătăţirea implementării și rezultatelor unei intervenții. 

Raportul de evaluare a implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Vrancea Sud Est determină 

responsabilizarea partenerilor GAL cu privire la rezultatele implementării acesteia și a modului în care sunt utilizate 

resursele financiare, material și umane alocate. 

  

 

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.  

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: 
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• 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.     

 

 

 

 

 La nivel national, evaluarea performanțelor privind evaluare implementării SDL are la bază următoarele 

documente:  

 Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală, care precizează 

următoarele: 

Pentru a exista concordanță între termenul stabilit pentru evaluarea la nivel de GAL și la nivel de program, 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. Cea de-a doua evaluare va viza 

întreaga perioadă de implementare a SDL.. 

Evaluarea va avea la bază un Plan de Evaluare elaborat de GAL, ce va cuprinde secțiunile obligatorii menționate în 

Ghidul Operațional privind evaluarea implementării Strategiilor de Dezvoltare Locală liniile directoare ce vor fi elaborate 

ulterior prin intermediul RNDR, 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.). 

Rezultatele evaluării vor fi consemnate în Raportul de evaluare care va fi transmis până la sfârșitul lunii ianuarie 2019, 

pe adresa de e-mail pndr@madr.ro  

 În funcție de opțiunea GAL-ului, activitatea de evaluare la nivel local poate lua forma unei auto-evaluări sau a unei 

evaluări independente totale/parțiale. 

 Ghid Operațional privind Evaluarea Implementării Strategiilor de Dezvoltare Locală 

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. 
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 Adresa Nr. 216658/30.10.2018 care vine în completarea Ghidului Grupurilor de Acțiune Locală pentru 

implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală cu precizarea: ”evaluarea implementării SDL, realizată la nivelul GAL-

urilor,  va avea ca referință perioada cuprinsă între semnarea contractului de finanțare aferent sub-măsurii 19.4 și data de 

01.10.2018, termenul limită de finalizare și transmitere a Raportului de Evaluare fiind 31.01.2019 ”. 

 Teme și întrebări de evaluare comune pentru evaluarea implementării SDL de către Grupurile de Acțiune Locală 

(septembrie 2018) și reprezentând elemente obligatoriu a fi incluse în actualul exercițiu de evaluare a implementării SDL. 

Temele si întrebările commune obligatorii sunt: 

 

1. În ce măsură logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală este încă relevantă față de nevoile socio-

economice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului? 

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

 

1. 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? 

 

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

prin implementarea strategiei, îmbunătățirea guvernanței locale) 

1. 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? 

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

 

În concluzie, prezenta evaluarea reflectă stadiul intermediar al implementării SDL GAL Vrancea Sud Est 

aferent perioadei 29.11.2016-30.09.2018. 
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În ceea ce privește echipa de evaluatori, pentru această fază de evaluare, ea este constituită din echipa de proiect 

a GAL Vrancea Sud Est, și anume personalul angajat cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată conform 

organigramei aprobată prin SDL. 

 

 

 

Structura întregii echipe tehnice și administrative a GAL VRANCEA SUD - EST se bazează pe capacitatea și 

experiența demonstrată, garantează eficiența implementării Strategiei de Dezvoltare Locală și o relație optimă între 

aceștia și structura de decizie a GAL-ului, obținându-se astfel optimizarea maximă a resurselor disponibile în condițiile 

disponibilității de personal suficient și calificat care este implicat în teme și aspecte metodologice distincte pe parcursul 

implementării. 

În acest sens, echipa de evaluare a fost compusă din: 

 : Ec. Vasilache Valerica Mirabela, cu competențe în evaluarea SDL, dobăndite pe 

parcursul exercițiului financiar PNDR 2007-2013, participari la diverse seminarii de instruire organizate de RNDR și 

îmbunătățite prin participarea la seminarul  ” Dobândirea capacității de evaluare și monitorizare a personalului instituțiilor 

implicate în implementarea PNDR 2014-2020, proiect gestionat de AM PNDR și implementat de SMART Integration SRL.  

 : Ing. Necula Gabriel, cu competențe și atribuții de coordonare a  activitatății GAL sub aspect 

organizatoric, al implementării și respectării procedurilor de lucru, dobăndite pe parcursul exercițiului financiar PNDR 

2007-2013,coordonează și evaluează împreună cu experții GAL activitățile desfășurate pentru realizarea obiectivelor 

Strategiei. Este responsabil de întocmirea Raportului de evaluare a performanțelor implementării SDL, în calitate de 

coordonator al echipei de evaluare. 

 Ing. Alexandru Ioana cu competențe și atribuții privind asigurarea suportului tehnic pentru 

evaluarea, verificare și selecția cererilor de finanțare depuse, participarea la activități de monitorizare și implementare a 

strategie, întocmește documentele specifice acestei activități și raportează direct managerului de proiect rezultatele 

obținute și/sau eventualele probleme întâmpinate. 
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 Ec. Dediu Mihaela cu competențe și atribuții privind asigurarea suportului tehnic pentru evaluarea, 

verificare și selecția cererilor de finanțare depuse, participarea la activități de monitorizare și implementare a strategiei, 

întocmește documentele specifice acestei activități și raportează direct managerului de proiect rezultatele obținute și/sau 

eventualele probleme întâmpinate. 

 : Ing. Sandu Justin proiectează și implementează campanii de informare și 

de animare pentru promovarea acțiunilor GAL, asigură diseminarea informațiilor relevante în teritoriu. Coordonează 

activitatea de animare, pentru o prezență cât mai activă și eficientă în localitățile membre ale parteneriatului. Acesta are 

rolul de a identifica elementele de dezvoltare locală și de a propune sau iniția măsuri; asigura suportul tehnic pentru 

evaluarea și verificarea cererilor de plată aferente proiectelor contractate. 

 

În scopul implementării cu succes a Strategiei de Dezvoltare Locală, Asociația Grupul de Acţiune Locală Vrancea 

Sud - Est, și-a propus atingerea următoarele sarcini, conform art. 34 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013: 

 implementarea strategiei de dezvoltare locală pe teritoriului Grupului de Acţiune Locală Vrancea Sud - Est; 

 elaborarea și implementarea proiectelor oferite de programul LEADER, din Programul Naţional de Dezvoltare 

Rurală 2014 – 2020  

 consolidarea capacității actorilor locali relevanți de a dezvolta și implementa operațiunile, inclusiv promovarea 

capacitățiilor de management al proiectelor; 

 conceperea unor proceduri de selecție nediscriminatorii și transparente și a unor criterii obiective în ceea ce 

privește selectarea operațiunilor, care să evite conflictele de interese, care garantează ca cel puțin 51 % din voturile privind 

deciziile de selecție sunt exprimate de parteneri care nu au statutul de autorități publice și permite selecția prin procedură 

scrisă; 

 asigurarea cu ocazia selecționării operațiunilor, a coerenței cu strategia de dezvoltare locală plasată sub 

responsabilitatea comunității, prin acordarea de prioritate operațiunilor în funcție de contribuția adusă la atingerea 

obietivelor și țintelor strategiei. 

Scopul evaluării implementării SDL este analizarea impactului socio-economic al SDL GAL Vrancea Sud Est asupra 

dezvoltării durabile şi echilibrate a teritoriulu deservit şi asupra populației, precum şi aprecierea eficacităţii, eficienţei şi 

relevanţei SDL. 

Întrebările care au furnizat informațiile necesare evaluării SDL au fost: 

 cum și în ce măsură au fost obținute rezulatatele planificate  
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 cum și în ce măsură abordarea LEADER este eficientă comparativ cu alte instrumente 

 cum au fost utilizate resursele 

 ce funcționează bine și ce nu funcționează 

 în ce măsură a contribuit implementarea SDL la realizarea priorităților de dezvoltare rurală ale teritoriului GAL 

Vrancea Sud Est . 

La data de referință 30.09.2018, datele folosite pentru evaluarea performanțelor implementării SDL, precum și 

concluziile aferente au fost direct corelate cu datele provenite din activitatea de monitorizare a proiectelor aflate în stadiul 

de evaluare (la nivel OJFIR Vrancea sau CRFIR 2 SE Constanța) sau în stadiul de implementare, pentru contractele 

semnate până la data de referină a întocmirii prezentei raportări. 

Situația proiectelor dpuse la GAL selectare pentru finanțare după verificare AFIR este următoarea: 

Tabel 1  

Nr. 
crt 

Nume beneficiar 

Data 
depunerii 

proiectului la 
GAL VN SE 

Data 
selectării 
(Raportul 

de Selectie) 

Data 
depunerii la 

OJFIR/ 
CRFIR 

Valoarea 
proiectelor 
depuse la 

OJFIR/ 
CRFIR 

Data 
notificării 

eligibilitătii 
de catre 
OJFIR/ 
CRFIR 

Data 
semnării 

contractului 
de finantare 

Valoarea 
proiectelor 
contractate 

 (euro) 

0 1 2 4 5 6 7 8 

Măsura 1 -Cooperare în sectoarele agricol și pomicol D.I 1B 

1                 

TOTAL M1               

Măsura 2 -Investiții în active fizice D.I 2A 

1 
GAVRILOIU 
TATIANA I.I  

28.11.2017 14.12.2017 21.12.2017 99.707,00 € 08.02.2018 09.05.2018 99.329,00 € 

2 MONALIN SRL  30.04.2018 18.05.2018 29.05.2018 59.825,00 € 16.07.2018     

TOTAL M2       159.532,00 €     99.329,00 € 

Măsura 3 -Dezvoltarea exploatațiilor  D.I 2B 

1 
MATEI CĂTĂLIN 
DANIEL P.F.A 

31.08.2017 19.09.2017 28.09.2017 40.000,00 € 08.11.2017 22.01.2018 40.000,00 € 

2 
ION C. VALERIU 
I.I. 

29.06.2018 16.07.2018 24.07.2018 40.000,00 € 29.08.2018     

TOTAL M3       80.000,00 €     40.000,00 € 

Măsura 4 -Servicii de bază și reînnoirea satelor   D.I 6B 

1 
COMUNA 

GOLOGANU, JUD. 
VRANCEA 

31.08.2017 19.09.2017 02.10.2017 93.222,00 € 07.05.2018 25.07.2018 93.222,00 € 

2 
COMUNA 

MILCOVUL, JUD. 
VRANCEA 

31.08.2017 19.09.2017 02.10.2017 99.368,00 € 07.05.2018 27.07.2018 99.368,00 € 

3 
COMUNA 

TĂTĂRANU, JUD. 
VRANCEA 

29.09.2017 23.10.2017 30.10.2017 90.980,00 € 18.05.2018 27.07.2018 90.980,00 € 

4 
COMUNA SL. 

CIORĂȘTI, JUD. 
VRANCEA 

29.09.2017 23.10.2017 31.10.2017 96.900,00 € 18.05.2018 03.08.2018 96.900,00 € 
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5 
COMUNA 

GUGEȘTI, JUD. 
VRANCEA 

31.10.2017 23.11.2017 05.12.2017 93.095,00 € 22.05.2018 07.07.2018 93.095,00 € 

6 
COMUNA SIHLEA, 

JUD. VRANCEA 
31.10.2017 23.11.2017 12.12.2017 92.249,00 € 17.05.2018 07.09.2018 92.249,00 € 

7 
COMUNA 

SCORȚARU NOU, 
JUD. BRĂILA 

24.11.2017 14.12.2017 22.12.2017 95.849,00 € 04.05.2018 10.08.2018 95.849,00 € 

8 
COMUNA SALCIA 

TUDOR, JUD. 
BRĂILA 

24.11.2017 14.12.2017 22.12.2017 95.849,00 € 04.05.2018 10.08.2018 95.849,00 € 

9 
COMUNA 

NĂNEȘTI, JUD. 
VRANCEA 

29.11.2017 14.12.2017 22.12.2017 91.534,00 € 04.04.2018 04.07.2018 91.534,00 € 

10 

PRIMĂRIA 
COMUNEI 

CIORĂȘTI, JUD. 
VRANCEA 

29.11.2017 14.12.2017 22.12.2017 100.000,00 € 23.05.2018 03.08.2018 100.000,00 € 

11 
COMUNA 

MĂICĂNEȘTI, JUD. 
VRANCEA 

22.12.2017 15.01.2018 22.01.2018 90.275,00 € 03.04.2018 21.09.2018 90.272,00 € 

12 
COMUNA 

RĂSTOACA, JUD. 
VRANCEA 

22.12.2017 15.01.2018 25.01.2018 82.560,00 € 03.04.2018 21.08.2018 82.560,00 € 

13 
COMUNA 

BĂLEȘTI, JUD. 
VRANCEA 

28.12.2017 15.01.2018 31.01.2018 91.585,00 € 03.04.2018 09.08.2018 91.585,00 € 

14 
COMUNA 

NĂMOLOASA, 
JUD. GALAȚI 

25.05.2018 14.06.2018 25.06.2018 54.973,00 € 21.08.2018     

15 
COMUNA 

NĂMOLOASA, 
JUD. GALAȚI 

29.06.2018 16.07.2018 24.07.2018 53.431,00 €       

16 
COMUNA 

MĂXINENI, JUD. 
BRĂILA 

28.06.2018 16.07.2018 30.07.2018 88.144,00 €       

TOTAL M4       
1.410.014,00 

€ 
    

1.213.463,00 
€ 

Măsura 5 -Servicii sociale  D.I 6B 

1                 

n                 

TOTAL M5               

Măsura 6 -Sprijin pentru eficientizarea utilizării apei în agricultură D.I. 5A 

1 
OUAI SPP1 
MAIAPROD SILVA  

25.06.2018 16.07.2018 24.07.2018 12.500,00 € 27.09.2018     

2 
OUAI SPP10 
GABANAFERM 

25.06.2018 16.07.2018 24.07.2018 12.500,00 € 27.09.2018     

TOTAL M6       25.000,00 €     0,00 € 

Măsura 7 -Sprijin pentru crearea și dezvoltarea micro-întreprinderilor  D.I 6A 

1 
LADYS CUTURE 

DESIGN SRL 
24.08.2017 19.09.2017 28.09.2017 50.000,00 € 19.10.2017 29.12.2017 50.000,00 € 

2 
TOP FREE 

&CLEAN SRL 
29.08.2017 19.09.2017 28.09.2017 50.000,00 € 19.10.2017 25.01.2018 50.000,00 € 

3 
TOYANICO AGRI 

SRL 
30.04.2018 18.05.2018 29.05.2018 50.000,00 € 17.07.2018 26.09.2018 50.000,00 € 

4 
MAGAZINUL 
VECHI SRL 

28.06.2018 21.08.2018 22.08.2018 50.000,00 € 13.09.2018     

  TOTAL M7       200.000,00 €     150.000,00 € 
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Măsura 8 -Infrastructură agricolă de acces  D.I 4A 

1 
COMUNA 

CIORĂȘTI, JUD. 
VRANCEA 

20.06.2018 16.07.2018 25.07.2018 77.192,00 € 27.09.2018     

TOTAL M8       77.192,00 €     0,00 € 

TOTAL 1.939.238,00 €  1.502.792,00 € 

 

Gradul de eficacitate al implementării SDL este unul pozitiv și reflectă perioada cuprinsă între data semnării 

contractului de finanțare, 29.11.2016 și 30.09.2018. 

Implementarea SDL a urmat și respectat Anexa V -”Grafic calendaristic de implementare a contractului de finanțare” 

la Contractului de Finanțare cre se prezintă astfel: 

Tabel 2 

 

Scurtă descriere a activităților derulate în perioada de evaluare: 

 Au fost elaborate Ghidurile Solicitantului penru fiecare măsură în parte; 

 Au fost realizate materiale informative cu privire la: măsurile ce pot fi accesate de locuitorii din teritoriul GAL Vrancea 

Sud Est(30 activități de animare), planul de finanțare aferent SDL(Anexa IV la contractual de finanțare), calendarul 

apelurilor de selecție(aprobate la nivelul conducerii GAL și la nivel CDRJ Galați), au fost publicate in presa scrisă și 

pe pagina web www.galvranceasudest.ro  apelurile de selecție varianta simplificată/varianta detaliată,  

 Au fost întocmite procedurile de lucru specifice (procedura de lucru pentru verificarea dosarelor cererilor de finanțare, 

cererilor de plată etc). 

 Au fost deschide 4 sesiuni de primire a Dosarelor Cererilor de Finanțare astfel:  
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 Pentru măsura M1/DI 1B – ”Cooperare în sectoarele agricol și pomicol” și M5/DI6B – ”Servicii sociale” 

nu a fost depus nici un proiect până la data de 30.09.2018. 

 Pentru măsura M2/DI2A - ”Investiții în active fizice” au fost depuse un număr de 3 proiecte, din care 1 a fost 

retras la nivel OJFIR de către beneficiar, iar celelalte 2 au  fost notificate în vederea contractării. 

 Pentru măsura M3/DI2B –  ”Dezvoltarea exploatațiilor” au fost depuse 5 proiecte dintre care pentru finanțare 

au fost notificate 2(dintre care 1 se află în implementare), în condițiile în care 2 proiecte au fost declarate neeligibile și 1 

retras la nivel AFIR de către beneficiar 

 Pentru măsura M4/DI6B – ” Servicii de bază și reînnoirea satelor ” au fost depuse un număr de 16 proiecte; 

 14 beneficiari (proiecte) au fost notificați în vederea contractării, iar dintre care 13 au semnat contracte de 

finanțare până la data prezentei raportări. 
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 Pentru măsura M6/DI5A –  ”Sprijin pentru eficientizarea utilizării apei în agricultură” au fost depuse 2 

proiecte care au fost notificate în vederea contractării. 

 Pentru măsura M7/DI6A - ”Sprijin pentru crearea și dezvoltarea micro-întreprinderilor” au fost depuse un 

număr de 7 proiecte dintre care 4 proiecte eligibile si notificate pentru contractare (3 dintre ele aflându-se în perioada de 

implementare),  iar celelalte fiind: 1 retras la nivel OJFIR , 1 declarat neconform și 1 neselectat (din lipsa fondurilor) la 

nivel GAL. 

Această măsură fiind cea mai solicitată la finanțare a existat suprasolicitare astfel: 

 În cadrul sesiunii Nr. 1/2017 când au fost depuse 3 proiecte declarate conforme și eligibile dar din lipsa 

fondurilor doar 2 au fost selectate în vederea finanțării; 

 În cadrul Sesiunii Nr 1/2018 când au fost depuse 4 proiecte dintre care 3 au fost declarate conforme și eligibile 

și selectate în vederea finanțării. Ulterior depunerii acestora la OJFIR Vrancea unul dintre beneficiari si-a retras cererea 

de finanțare, permitând depunere proiectului declarant conform și eligibil cu statutul  ”proiect în așteptare”. Al 4 –lea proiect 

fiind declarant neconform la nivel GAL.  

 Pentru măsura M8/DI4A – ”Infrastructură agricolă de acces ” a fost depus 1 proiect care a fost notificat în 

vederea contractării. 

 Pe parcursul perioadei de raportare au fost efectuate un număr de  3 modificări ale SDL, astfel: 

 1 modificare simplă(modificare parteneriat)- Notă de aprobare Nr. 233218/09.06.2017 

 1 modificare complexă(modificare plan de finanțare și corectare domeniu intervenție M8) – Notă de aprobare 

Nr. 216137/07.03.2018  

Tabel 3  

PRIORITATE MĂSURA 
INTENSITATEA 
SPRIJINULUI 

CONTRIBUȚIA 
PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/ 
MĂSURĂ (FEADR + 

BUGET 
NAȚIONAL)EURO 

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 
NERAMBURSABILĂ/PRIORITATE 

(FEADR + BUGET 
NAȚIONAL)EURO 

VALOARE 
PROCENTUALĂ 

(%) 

1 M1 90 %, 100 % 66.853 66.853 2,48% 

2 
 

M2 
50 %, 70 %, 90 

% 
160.439 

401.127,65 14,88% 
M3 100% 133.700 

M8 100% 106.988.65 

4  M8  100%  106.988,65  106.988,65  3,97%  

5 M6 100% 33.450 33.450 1,24% 

6 

M7 100% 133.721 

1.654.968 61,40% M4 100% 1.400.907 

M5 100% 120.340 

Cheltuieli de funcționare și animare 

Sub Măsura 19.4 
539.099,66 20,00% 

TOTAL COMPONENTA A 2.695.498,31 
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 1 modificare complexă(modificare plan de finanțare) – Notă de aprobare Nr. 216583/25.09.2018 

          Tabel 4 

PRIORITATE MĂSURA 
INTENSITATEA 
SPRIJINULUI 

CONTRIBUȚIA 
PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/ 
MĂSURĂ (FEADR + 

BUGET 
NAȚIONAL)EURO 

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 
NERAMBURSABILĂ/PRIORITATE 

(FEADR + BUGET NAȚIONAL)EURO 

VALOARE 
PROCENTUALĂ 

(%) 

1 M1 90 %, 100 % 
50.000  

65.041,65 
50.000 

 65.041,65 
1,85 

 2,41% 

2 

M2 50 %, 70 %, 90 % 
160.439  
159.154 

380.439 
 316.346  

14,11  
   11,74% 

M3 100% 
140.000  

80.000 

M8 100% 
80.000  
77.192 

5 M6 100% 25.000 25.000 0,93% 

6 

M7 100% 
200.000   
250.000 

1.700.960 
 1.750.011 

63,11   
   64,92% M4 100% 

1.410.965,65  
1.410.011 

M5 100% 90.000 

Cheltuieli de funcționare și animare 
  

539.099,66 20,00% 

TOTAL COMPONENTA A 2.695.498,31 

 

 Statistica perioadei analizată se prezintă astfel: 

 Valoarea proiectelor depuse în perioada de referință (90,49%) 

                Figura 1.  
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Valoare SM 19.2 Valoare proiecte depuse

Series2 100,00% 90,49%

Series1 2156398,65 1951360

Situația proiectelor depuse

Series2 Series1
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 Proiecte contractate în procent de 66.67% din cele depuse si selectate pentru finanțare 

                Figura 2. 

 

 

 Valoarea plăților aferente proiectelor contractate  

                Figura 3. 
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În concluzie, până la data de 30.09.2018: 

 au fost depuse un număr de 27 proiecte selectate pentru finanțare în valoare de 1.951.360 euro(în procent 

de 90,49% din alocarea financiară), 

  18 proiecte au fost contractate, ceea ce înseamnă un procent de 66.67% din proiectele depuse; 

 valoarea proiectelor contractate este de 1.502.792 euro, adică 69,69%; 

  au fost efectuate plăti în valoare de 113.749,22 euro, în procent de 7,57% din valoarea proiectelor 

contractate și 5,27% din valoarea alocată finanțării proiectelor în cadrul Submăsurii 19.2 

 

Având în vedere aspectele anterior menționate, considerăm că realizarea indicatorilor propuși și asumați 

prin SDL poate fi îndeplinită. 

Tabel 5 

Nr. 
crt  

Măsura  Indicator  
Indicatori realizat 

(asumați de beneficiari prin PA) 

1 
M1             

 Cooperare în sectoaele 
agricol și pomicol 

Numărul total de operațiuni de cooperare:1 
Cheltuieli publice totale. 
Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru 
participarea la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte. 

Nu a fost depus proiect în perioada 
evaluată  

2 
M2               

    Investiții în active 
fizice 

Numărul de exploatații/beneficiari sprijiniți:2                              
Locuri de muncă nou create:2                         
Cheltuieli publice totale.      

Proiect Nr. 1: 1 beneficiar;                                
1 loc de muncă  

Proiect Nr. 2: 1 beneficiar;                           
2 locuri de muncă  

3 
M3      

    Dezvoltarea 
exploatațiilor  

Numărul de exploatații/beneficiari sprijiniți:2 
Locuri de muncă nou create:2 
Cheltuieli publice totale 

Proiect Nr. 1: 1 beneficiar;                    
fără nici un loc de muncă 

Proiect Nr. 2: 1 beneficiar;                     
2 locuri de muncă  

4 
M4                    

   Servicii de bază și 
reînnoirea satelor 

Cheltuieli publice totale. 
Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructură 
îmbunătățită:20.000 

Proiecte depuse 16                       
populație deservită: populația din 

teritoriul GAL VN SE 

5 
M5                          

Servicii sociale  

Cheltuieli publice totale.                                     
Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructură 
îmbunătățită: 20.000 

Nu a fost depus proiect în perioada 
evaluată  

6 

M6              
Sprijin pentru 

eficientizarea utilizării 
apei în agricultură 

Cheltuieli publice totale. 
 Numărul de exploatații/beneficiari sprijiniți.                                 
Suprafață agricolă 500ha 

Proiecte depuse 2: 2 beneficiari  
suprafață deservită:1.720 ha 

7 

M7             
Sprijin pentru înființarea 
de activități neagricole 

în zone rurale 

Cheltuieli publice totale.  
Numărul de beneficiari sprijiniți:5 
Locuri de muncă nou create:10 

Proiecte depuse 3: 3 beneficiari 
Locuri de muncă: 7 

8 
M8           

   Infrastructură agricolă 
de acces 

Beneficiari sprijiniți 1                                   
Număr de hectare deservite.                             
Suprafață agricolă deservită:700ha 

Proiecte depuse 1: 1 beneficiar 
sprijinit                                                      

suprafață deservită: 1.183,30ha  
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 Situația locurilor de muncă nou create se prezință astfel: 

                                                                                                            Figura 4. 

 

 

 

Măsurile elaborate în cadrul strategiei GAL VRANCEA SUD - EST sunt în completarea obiectivelor și 

priorităților de dezvoltare ale strategiilor județene Vrancea, Brăila și Galați.  

Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL), stabileşte cadrul legal pentru implementarea unor 

proiecte de importanţă naţională complementare obiectivelor GAL, care susţin dezvoltarea regională prin 

realizarea unor lucrări de infrastructură rutieră, tehnico-edilitară şi socio-educativă. 

Domeniul de intervenție 1B Consolidarea legăturilor dintre agricultură, producția alimentară și silvicultură, pe de o 

parte, și cercetare și inovare, pe de altă parte, inclusiv în scopul unei gestionări mai bune a mediului și al unei performanțe 

de mediu. 

Această măsură oferă sprijin financiar pentru stimularea constituirii și promovării formelor asociative, în vederea 

protejării produselor alimentare și agricole la nivel național sau European. 

Deși până la data de 30.09.2018 nu a fost depus nici un proiect, echipa de evaluatori consideră că în perioada 

următoare (Semestrul I 2019) se va depune o cerere de fianațare. Concluzia are la bază discuțiile purtate la (întâlnirile de 

animare teritoriu) cu partenerii din Județul Brăila care s-au arătat interesați de această măsură. 

Recomandare: ca urmare a analizei făcute s-a constatat că populația rurală are un nivel scăzut de informare, 

instruire și inovare, mai ales în rândul fermierilor mici și mijlocii. Această situație se accentuează în contextul unor 

M2 M3 M7 TOTAL

Asumate prin SDL 2 2 10 14

Realizate prin CF 3 2 7 12
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programe de pregătire insuficiente și capacității serviciilor de consiliere și inițiativelor de cercetare‐inovare neadaptate 

fermierilor. Ca rezultat, majoritatea fermierilor sau managerilor fermelor mici și mijlocii nu au competențe suficiente în 

contextul nevoii de performanță în agricultură. 

Având în vedere dificultatea realizării unui proiect de cooperare ce implică mai mulți parteneri cu competențe în 

domeniul finanțărilor europene nerambursabile, se consideră oportună o mai bună colaborare/informare a potențialilor 

beneficiari și o alocare mai mare a fondurilor având în vedere complexitatea proiectului (obținere avize/aprobări/eventuale 

certificate, realizare documentație specifică, contractarea consultanți etc.). 

 

 

Domeniul de intervenție 2A Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea 

restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, 

precum și a diversificării activităților agricole. 

Această măsură oferă sprijin financiar pentru stimularea investițiilor în active fizice în 

agricultură și în sectorul de prelucrare a produselor alimentare, în scopul de a moderniza și 

îmbunătăți productivitatea și competitivitatea în sectorul agro-alimentar. 

 În acest sens la GAL Vrancea Sud Est au fost depuse 2 proiecte pentru achiziția de utilaje agricole moderne, 

ele contribuind la modernizarea fermelor.  

La momentul raportării(ca și la momentul realizării SDL),  această măsură poate fi considerată eficientă și absolut 

necesară agricultorilor din teritoriul GAL Vrancea Sud Est chiar dacă nu avem dovezi certe pentru creșterea producției 

agricole- proiectele nefiind finalizate. Astfel că după finalizarea proiectelor va fi necesară o nouă evaluare a implementării 

acestei măsuri. 

Recomandare:  Se consideră  necesară alocarea de resurse financiare mai mari pentru realizarea unor proiecte 

mai complexe în teritoriul GAL Vrancea Sud Est astfel crescând și atractivitatea unui număr mai mare de fermieri. 

 

 

 

 

M2 
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Domeniul de intervenție 2B Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați 

corespunzător și, în special, a reînnoirii generațiilor. 

Această măsură oferă sprijin financiar pentru acțiuni de facilitare a reînnoirii generațiilor, inclusiv încurajarea 

tinerilor să se întoarcă în țară, în scopul crearii și dezvoltării de noi activități economice în zonele rurale, atât pentru afaceri 

în domeniul agricol, cât și pentru diversificarea activităților în general. 

La momentul evaluării la GAL Vrancea Sud Est sunt depuse 2 proiecte contractate, pentru unul dintre ele a fost 

plătită prima tranșă/ cerere de plată. 

Pe parcursul derulării sesiunilor de primire proiecte (2017-2018) s-a constatat faptul că în teritoriul GAL există 

cerere pentru acest tip de măsură/proiect, iar fondurile disponibile nu sunt/au fost suficiente pentru finanțarea mai multor 

cereri de finanțare. 

Recomandare: Este important a se  lua în considerare necesitatea de a  elimina sau de a reduce neîncrederea 

fermierilor în vârstă de a vinde/ închiria terenuri tinerilor. Probabil acest tipar de gândire nu este ușor de schimbat fără o 

compensație publică potrivită.  

 Sprijin specific acordat autorităților publice însărcinate cu implementarea programului (asistență tehnică,instruire 

etc.)  

Facilitarea posibilității de asigurare a ratei de cofinanțare pentru solicitanții care accesează măsurile de investiții  

Încurajarea beneficiarilor prin simplificarea procedurilor administrative. 

Sumele alocate să fie majorate pentru a permite realizarea unui număr mai mare de  proiecte pentru instalarea 

tinerilor fermieri. 

 Această măsură oferă sprijin financiar pentru stimularea investițiilor în active fizice în 

agricultură, în scopul construirii și/sau modernizării drumurilor de acces către ferme. Sprijinirea 

are drept scop îmbunătățirea performanței economice a tuturor fermelor aflate în zona deservită de drumurile agricole. 

În acest sens la GAL Vrancea Sud Est a fost depus 1 proiect care la data prezentei evaluări nu are semnat 

contractul de finanțare, deci implicit nu poate fi evaluat impactul economic și social al acestuia asupra populației din 

teritoriul GAL. 

Recomandare: Se recomandă alocări bugetare într‐un mod separat și / sau încercarea de acordare a fondurilor 

având criterii de selecție specifice, în locul finanțării acordate doar pentru construcția de drumuri noi.  

Se recomandă ca îmbunătățirea viabilității drumurilor agricole să nu surprindă numai aspecte legate 

de  exploatarea  agricolă,  ci  și  cele  legate  de  dezvoltarea  activităților  de  agrement,  modernizarea  exploatațiilor  

agricole  și  dezvoltarea  turismului  și,  atunci  când  există  un  impact  potențial,  asupra reducerii riscurilor de dezastre 

naturale. 

M8 

M3 

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


ASOCIAȚIA 
      ”GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VRANCEA SUD EST” 

          SEDIU: România, Comuna Răstoaca, Județul Vrancea, Cod Poștal 627208 

Nr. înreg.  Registrul Asociațiilor și Fundațiilor: 27/11.07.2011 Judec. Focșani 

C.Î.F. 28844590, Cont IBAN RO 55 BTRL RONC RT02 9800 4201 BT  Focșani, 

Tel/Fax: 0237267474,  e-mail: galvnsudest@gmail.com,  www.galvranceasudest.ro 
AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE Nr. 021/31.08.2016 EMISĂ DE MADR DGDR –AM PNDR 

 

 

P
ag

e2
1

 

 

 

 

Domeniul de intervenție 6B  Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale 

Această măsură oferă sprijin financiar pentru stimularea investițiilor în înfiițare, extindere și îmbunătățire a 

infrastructurii rutiere locale din zonele rurale, investiții în infrastructura educațională și socială, achiziționarea de utilaje 

pentru servicii de salubrizare și serviciul voluntar pentru situații de urgență, investiții în crearea, îmbunatățirea și extinderea 

serviciilor locale de bază destinate populației rurale, cu respectarea principiilor de eficiență energetica a clădirilor.  

De asemenea, prin intermediul măsurii se oferă sprijin financiar pentru întreținerea, restaurarea și modernizarea 

obiectivelor de patrimoniu cultural de interes local, așezăminte monahale, culturale (de ex. cămine culturale). 

Este evidentă o creștere a gradului de conștientizare cu privire la oportunitățile oferite de PNDR pentru a îmbunătăți 

atractivitatea teritoriilor, pentru a valorifica potențialul local și a crea noi oportunități de angajare, inclusiv componentele 

vulnerabile ale societății, prin crearea de rețele, parteneriate public‐privat și activități de cooperare.  

Mai ales promovarea abordării LEADER se bazează pe experiența acumulată în perioada de programare 2007‐

2013, care a început un proces de dezvoltare la nivel local. 

La nivel GAL Vrancea Sud Est, această măsură s-a dovedit a fi un real succes având în vedere numărul relative 

mare de proiecte (16) care contribuie la dezvoltarea infrastructurii rutiere locale/gestionarea eficientă a energiei 

electrice/dotarea cu echipamente a comunităților rurale, etc..  

Din cele 16 proiecte depuse de cele 15 UAT-uri partenere, 13 sunt în perioda de implementarea. 

Recomandări : Analiza a demonstrat că SDL (elaborate în 2015-2016) a cuprins aproape toate nevoile comunităților 

din teritoriul GAL Vrancea Sud Est. Cu toate acestea, au fost identificate lipsuri în procesul de programare, aspect dovedit 

de faptul că resursele financiare alocate nu sunt suficiente pentru a face față nevoilor actuale teritoriale. 

Prin urmare este esențială majorarea alocării financiare pentru a ne putea adapta mai bine nevoilor beneficiarilor și 

teritoriului GAL Vrancea Sud Est, având în vedere păstrarea coerenței interne a bugetului general al SDL. În acest scop 

este de asemenea, esențial să se actualizeze analiza nevoilor teritoriilor și ale beneficiarilor pentru a asigura eficiența 

operațiunilor finanțate;  

Întârzierile înregistrate în semnarea/implementarea/finalizarea proiectelor contractate cu AFIR au survenit din cauza 

modificărilor legislative semnificative și a volumului mare de proiecte aflate în verificare la nivelul instituțiilor amintite. 
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Prin această măsură se sprijină financiar construirea, extinderea, modernizarea, dotarea de 

centre comunitare multifuncționale sociale și de sănătate, în scopul deservirii comunităților locale, 

inclusiv a minorităților locale, în special minoritatea rromă.  

Conform analizei SWOT, zonele rurale au dificultăţi privind riscul de excluziune socială, numărul redus 

al  locurilor  de  muncă,  gradul  ridicat  de  sărăcie,  accesul  scăzut  la  finanţare,  slabele  abilităţi  antreprenoriale  ale  

populaţiei  rurale,  dar  și  calitatea  redusă  a  serviciilor  și  nivelului  vieţii.  Prin intermediul domeniilor de intervenție 

aplicate se facilitează diversificarea, înființarea și dezvoltarea de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă 

și se încurajează dezvoltarea locală în zona rurală.   

Populația din teritoriul GAL este în număr 45.550 locuitori, conform Recensământului din 2011, densitatea medie 

fiind de 40,35 locuitori/km².  

Minorități etnice locale se găsesc în următoarele UAT-uri: Bălești- 17 romi, Ciorăști – 215 romi, Gugești - 20 romi, 

Măicănești – 84 romi, Milcovul- 14 romi, Nănești -7 romi, Sihlea 297 romi, și 16 de altă etnie. 

Performanța redusă în accesarea fondurilor alocate acestei măsuri s-a datorat lipsei operatorilor economici cu 

experiență și expertiză care să vină în ajutorul potențialilor beneficiari cu soluții eficiente și pe termen lung, în sensul de 

a-i consilia în vedere completării fondurilor obținute prin GAL cu cele din POCU(sau alte programe specifice dezvoltării 

serviciilor sociale)  prin care  se pot finanța proiecte integrate ce urmăresc creșterea calității serviciilor sociale la nivelul 

comunităţii prin abordări inovative în furnizarea serviciilor sociale. 

Recomandări :  GAL va continua informarea potențialilor beneficiari eligibili de finanțare pentru M5 având în vederea 

necesitatea dezvoltării  serviciilor sociale în teritoriul GAL Vrancea Sud Est. 

Lipsa resurselor reprezintă una dintre principalele probleme care împiedică realizarea rezultatelor prevăzute în DI 

6B.  

Prin urmare, este esențială realocarea financiară pentru a se adapta mai bine nevoilor beneficiarilor și teritoriului, 

având în vedere păstrarea coerenței interne a bugetului general al SDL. În acest scop este de asemenea, esențial să se 

actualizeze analiza nevoilor teritoriilor și ale beneficiarilor pentru a asigura eficiența operațiunilor finanțate; 

 

Domeniul de intervenție 6A Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi 

mici, precum și crearea de locuri de muncă. 

Această măsură oferă sprijin financiar pentru acțiuni de facilitare a reînnoirii generațiilor, inclusiv încurajarea tinerilor 

să se întoarcă în țară, în scopul creării și dezvoltării de noi activități economice non-agricole în zonele rurale. Prin 

înfiinţarea de activități nonagricole de către micro-întreprinderi și întreprinderi mici în mediul rural; sprijinul contribuie la 
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crearea de locuri de muncă, constribuind la creșterea veniturilor populației rurale și reducerea disparităților dintre urban și 

rural.  

Obiectivele și modalitățile de implementare ale măsurii sunt bine definite și au fost furnizate potențialilor beneficiari 

în mod corespunzător, însă alocarea financiară s-a dovedit a fi insuficientă pentru a corespunde solicitărilor potențialilor 

beneficiari luând în considerare faptul că finanțarea solicitată a fost mai mare decât cea prevăzută în SDL. 

Prin urmare, este oportună o reprogramare a alocării financiare pentru a răspunde mai bine nevoilor beneficiarilor. 

Recomandări: Actualizarea planurilor de finanțare cu nevoile din teritoriu ar putea dezvolta și mai mult mediul socio-

economic prin alocări financiare mai mari, ceea ce ar conduce la dezvoltarea mediului economic și social prin creare mai 

multor noi locuri de muncă. 

 

 

M6 Sprijin pentru eficientizarea utilizării apei în agricultură Domeniul de intervenție 5A 

Eficientizarea utilizării apei în agricultură 

Această măsură oferă sprijin financiar pentru stimularea investițiilor în active fizice în agricultură, în scopul promovării 

tehnologiilor noi, economisirea apei în agricultură și scăderea costurilor determinate de consumul apei. Sprijinirea are 

drept scop înzestrarea organizațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații cu echipamente de înaltă tehnicitate ce realizează 

funcțiile de monitorizare, raportare a consumului de apă pentru irigații.  

Măsura M6 vine în completarea obiectivelor “Strategiei Investiițiilor în Sectorul Irigațiilor” 2011, proiect finanțat de 

ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

Structura fondului funciar al Grupului de Acțiune Locală Vrancea Sud - Est conform datelor Recensământului 

Agricol 2010 este următoarea:                  Tabel 6 
Categoria suprafeței agricole Ha % 

Suprafață totală 101.190,85 100 % 

Suprafață agricolă utilizată totală 96.315,09 95,18 % 

1. Arabil 82.907,78 86,07 % 

2. Grădini familiale 1.143,54 1,18 % 

3. Pășuni și fânețe 11.112,55 11,53 % 

4. Culturi permanente 1.151,22 1,19 % 

Suprafață împădurită 1.207,25 1,25 % 

Suprafață agricolă neutilizată 1.542,93 1,6 % 

Suprafețe ocupate cu clădiri, curți, drumuri 1.338,85 1,39 % 

Heleșteie, iazuri, bălți 786,73 0,81 % 
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În ciuda potențialului agricol semnificativ, producția agricolă rămâne una modestă, situație cauzată și de lipsa 

dotărilor tehnologice și a materialului biologic adaptat la condițiile pedoclimatice ale țării și de existența unor sisteme de 

irigații nefuncționale în mare parte și neadaptate la tipologia fermelor și la cerințele utilizatorilor. 

La nivelul GAL Vrancea Sud Est au fost depuse 2 proiecte ca urmare a promovării adecvate prin instrumente de 

comunicare (webside-ul www.galvranceasudest.ro și anunțurile în presa scrisă), dar în special prin activitățile de animare 

a teritoriului. 

Implementarea M6 din SDL prezintă efecte pozitive în ceea ce privește îmbunătățirea eficienței utilizării apei în 

agricultură. 

Recomandări:  Gestionarea apelor este un aspect esențial pentru România în ultimii ani, iar îmbunătățirea modului 

de gestionare eficientă a apei reprezintă o provocare. 

Simplificarea procedurilor de accesare ar face mai accesibilă finanțarea beneficiarilor și alocarea unor sume mai 

mari care să permit realizarea unor obiective majore. 

Redefinirea/extinderea zonei de intervenție pentru investițiile in infrastructura de irigații,ținând cont de prevederille 

Reg.1305/2013. 

Mai multe informații și acțiuni demonstrative adresate solicitanților/beneficiarilor cu privire la modul de gestionare a 

eficienței apei în PNDR (prin broșuri, îndrumări, evenimente, etc) și mai multe documente ilustrative cu privire la 

oportunitățile oferite de finanțarea UE în acest domeniu. 

În plus, trebuie precizat faptul că managementul apei este o problematică politică transversală, iar pentru o eficiență 

crescută în acest domeniu, este necesară o cooperare între ministere și agențiile guvernamentale 

existând  o  nevoie  reală  de  a  coordona  strategiile,  planurile  de  acțiune  și  sistemele de monitorizare la diferite 

niveluri ale intervenției guvernamentale. 

 

 Luând în considerare experiența echipei de proiect a GAL Vrancea Sud Est în implementarea Strategiei de 

Dezvoltare Locală(inclusiv din perioada de programare 2007-2013) putem considera pertinente următoarele recomandări: 

 Dezvoltarea, diversificarea și adaptarea activităților de comunicare către potențialii beneficiari pentru creșterea 

gradului de conștientizare asupra importanței finanțării europene nerambursabile în vederea modernizării 

spațiului rural; 

 Implicarea activă a tuturor actorilor implicați în implementarea proiectelor europene,  

 Alocările financiare să fie făcute în funcție de complexitatea proiectelor, 

 Punerea la dispoziția factorilor implicați a tuturor informațiilor referitoare la gestionarea și implememntarea 

planurilor de afaceri, 
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 Colaborarea cu persone calificate și cu experiență în domeniul fondurilor europene ar constitui un mare avantaj 

pentru potențialii beneficiari,  

 Simplificarea (procedurilor)documentațiilor depuse de către benrficiari, 

  Stabilitatea legislației aplicate pentru a crea un mediu economic și social stabil, 

 Eficientizarea sistemelor de verificare/control în toate fazele de verificarea a proiectelor. 
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Asociația Grupul de Acțiune Locală Vrancea Sud Est cu sediul în comuna Răstoaca, Județul Vrancea  este 

înființată conform OG Nr. 26/2000, înscrisă în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei Focșani, potrivit 

încheierii Nr. 49/30.06.2011, pronunțată de Judecătoria Focșani în Dosarul 9404/231/2011, Cod Unic de Înregistrare 

(C.I.F.) 28844590 și autorizată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu nr. 21/31.08.2016, deține calitatea de 

beneficiar al fondurilor europene nerambursabile pentru Sub Masura 19.4 ”Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și 

animare” conform Contractului de Finanțare Nr. C19401021011624118856/29.11.2016 încheiat cu Agenția pentru 

Finanțarea Investițiilor Rurale privind implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020. 

GAL Vrancea Sud Est funcționează ca un parteneriat public-privat constituit din reprezentanți ai sectorului public, 

privat și societate civilă care are teritoriul întins pe raza a 3 județe din Sud Estul României, și anume: Vrancea, Galați și 

Brăila. 

Teritoriul acoperit1 de Grupul de Acțiune Locală Vrancea Sud - Est include 15 localități, astfel: 

 11 localități din județul Vrancea(Bălești, Ciorăști, Gugești, Gologanu, Milcovul, Măicănești, Nănești, Răstoaca, 

Slobozia Ciorăști, Sihlea,Tătăranu),  

 3 localități din județul Brăila(Măxineni, Salcia Tudor și Scorțaru Nou)  

 1 localitate din județul Galați (Nămoloasa).  

Grupul de Acțiune Locală Vrancea Sud - Est cuprinde UAT-uri care fac parte din Zone Sărace pentru care indicele 

de dezvoltare umană locală (IDUL), cu valori mai mici sau egale cu 55. Acestea sunt: Bălești, Ciorăști, Măicănești, Nănești, 

Sihlea, Slobozia Ciorăști, Tătăranu – din județul Vrancea, Măxineni, Salcia Tudor, Scorțaru Nou - din județul Brăila și UAT 

Nămoloasa - din județul Galați. 

Pe cuprinsul teritoriului LEADER GAL Vrancea Sud - Est există un sit, ca arie 

protejată a rețelei ecologice Natura 2000, se numește Lunca Siretului Inferior, cod 

ROSPA 0071; acoperă suprafețe din comuna Nănești județul Vrancea, comuna Măxineni 

din județul Brăila și comuna Nămoloasa, județul Galați. 

Populația2  din teritoriul GAL Vrancea Sud Est este de : 45.550 locuitori 

Populația stabilă a județului Vrancea este conform Recensământului populației 2011, 340.310 locuitori. 

                                                           
1 http://www.insse.ro/cms/   
2 http://www.insse.ro/cms/  
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Populația stabilă a județului Brăila, conform Recensământului populației din 2011 este 321.212 locuitori. 

Populația stabilă a județului Galați, conform Recensământului populației din 2011 este 536.167 locuitori. 

Populație GAL 
Vrancea Sud - 

Est 

Români Romi Alte etnii Etnie nedeclarată 

Număr 
(pers.) 

Procent 
Număr 
(pers.) 

Procent 
Număr 
(pers.) 

Procent 
Număr 
(pers.) 

Procent 

45.550 43.058 94,52% 739 1,62% 16 0,03% 1.737 3,81% 

 

Minorități etnice locale se găsesc în următoarele UAT-uri: Bălești- 17 romi, Ciorăști – 215 romi, Gugești - 20 romi, 

Măicănești – 84 romi, Milcovul- 14 romi, Nănești -7 romi, Sihlea 297 romi, și 16 de altă etnie. 

Parteneriatul 3 Grupul de Acțiune Locală Vrancea Sud - Est este situat în spațiul eligibil LEADER România, acoperă 

un teritoriu coerent și omogen, realizat prin parteneriatul a 15 unități administrativ-teritoriale de pe raza județelor Vrancea, 

Brăila și Galați. Cele trei județe fac parte din Regiunea de Dezvoltare Sud - Est. 

Parteneriatul public privat al Grupului de Acțiune 

Locală Vrancea Sud - Est este format din parteneri 

publici 37,25%, parteneri privați 54,90%, parteneri 

societate civilă 7,85% (ponderea partenerilor privați și ai 

reprezentanților societății civile este de  62,75 ).  

   

■ Reprezentanți ai partenerilor publici - 19 

■ Reprezentanți ai partenerilor privați - 28 

■ Reprezentanți ai societății civile – 4 

 

La nivelul GAL Vrancea Sud Est, echipa de proiect desfășoară următoarele activități4 pentru implementarea SDL 

2014-2020 

 consolidarea capacității actorilor locali relevanți de a dezvolta și implementa operațiunile, inclusiv promovarea 

capacității lor de management al proiectelor;  

 animarea teritoriului;  

 pregătirea și publicarea apelurilor de selecție, în conformitate cu SDL; 

 conceperea unei proceduri de selecție nediscriminatorii și transparente și a unor criterii obiective în ceea ce 

privește selectarea operațiunilor, care să evite conflictele de interese, care garantează că cel puțin 51% din voturile 

                                                           
3 Strategia de Dezvoltare Locală GAL Vrancea Sud Est 2014-2020- Parteneriat 
4 Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală 

PARTENERI 
PUBLICI

37%

PARTENERI 
PRIVATI

55%

PARTENERI 
SOCIETATE 

CIVILA
8%

PARTENERI PUBLICI

PARTENERI PRIVATI
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privind deciziile de selecție sunt exprimate de parteneri care nu au statutul de autorități publice și permite selecția 

conform art. 49 din Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

 primirea și evaluarea cererilor de finanțare (cu excepția situațiilor în care GAL este beneficiar);  

 primirea și verificarea conformității cererilor de plată depuse (cu excepția situațiilor în care GAL este 

beneficiar);  

 selectarea operațiunilor, stabilirea cuantumului contribuției și prezentarea propunerilor către AFIR; 

 monitorizarea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală și a operațiunilor sprijinite și efectuarea de activități 

specifice de evaluare ale strategiei respective; 

 monitorizarea proiectelor contractate; 

 întocmirea raportărilor, cererilor de plată, dosarelor de achiziții aferente costurilor de funcționare și animare; 

 îndeplinirea atribuțiilor specifice domeniilor: financiar, contabilitate, juridic, resurse umane etc. 

  

 GAL trebuie să furnizeze reprezentanților DGDR AM PNDR documentele care demonstrează acțiunile demarate 

pentru menținerea criteriilor de eligibilitate și selecție, în baza cărora SDL a fost evaluată și selectată 

 GAL trebuie să prezinte documente justificative precum contract de închiriere sau contract de comodat în 

vederea demonstrării că sediul în care își desfășoară activitatea este localizat în teritoriul acoperit de GAL. 

 Asigurarea vizibilității sediului GAL se va realiza obligatoriu prin amplasarea unei plăcuțe informative la sediul 

GAL și opțional prin: 

 plăcuță informativă generală amplasată în apropierea indicatorului rutier al localității la intrarea și ieșirea din 

localitatea în care este sediul GAL și doar pe drumul cu cel mai mare trafic; 

 panou publicitar de prezentare a siglei și a denumirii, dimensionat corect astfel încât să asigure vizibilitate optimă 

în raport cu clădirea și cu distanța de la care este necesară vizualizarea panoului. 

 GAL va demonstra funcționalitatea instrumentelor de asigurare a transparenței și a comunicării prin furnizarea 

următoarelor informații: 

 Numărul de telefon fix/mobil/fax – nr. de telefon furnizat trebuie să fie funcțional și să asigure o comunicare 

eficientă;  

  Adresa de e-mail aferentă GAL (ex.: numele GAL-ului sau un acronim al acestuia); 

 Pagina de internet - trebuie să includă cel puțin următoarele:  

 Informații generale privind implementarea SDL prin intermediul LEADER; 

 Teritoriul acoperit de SDL;  
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 Strategia inițială selectată în vederea finanțării și variantele actualizate (în cazul în care au fost aprobate 

de DGDR AM PNDR modificări de SDL) ale acesteia. Strategia inițial selectată se va publica fără anexele care conțin 

datele personale ale partenerilor sau a persoanelor fizice sau juridice participante la întâlnirile de animare (Anexa 6 – 

Documente justificative privind animarea, Anexa 7 – Documente justificative ale membrilor partenerilor);  

 Calendarul estimativ de lansare a apelurilor de selecție; 

 Apelurile de selecție lansate (varianta detaliată și varianta sintetică);  

 Rapoartele de evaluare, de selecție și de contestații;  

 Ghidurile măsurilor din SDL cu anexele aferente; 

 Procedura de evaluare și selecție a proiectelor; 

 Alte documente emise de GAL sau informații relevante pentru solicitanți/beneficiari; 

 Datele de contact;  

 Legături utile pentru solicitanți/beneficiari. 

 GAL asigură capacitatea administrativă pentru implementarea SDL prin personalul prevăzut în organigramă 

angajat prin contracte individuale de muncă astfel:  

 funcțiile obligatorii prevăzute în organigrama din SDL sunt asigurate prin contractele de muncă 

individuale cel puțin până la contractarea a minimum 95% din fondurile aferente Sub-măsurii 19.2;  

 pentru restul perioadei de implementare a SDL (până la finalul anului 2023) funcțiile obligatorii prevăzute 

de regulament (monitorizare, evaluare și raportare ale SDL).   

Pentru încheierea contractelor de muncă pentru toate posturile, GAL VRANCEA SUD - EST a urmărit respectarea 

următoarelor principii: nediscriminare și tratament egal, prin care se vor asigura conditiile de manifestare a concurenţei 

reale, pentru toți candidaţii; transparență, constând în aducerea la cunoștință publicului a tuturor informațiilor referitoare 

la încheierea contractelor de muncă; asumarea răspunderii, prin determinarea clară a sarcinilor și responsabilităților 

persoanelor implicate în procesul de evaluare și selecție a personalului cheie al GAL VRANCEA SUD - EST, evitarea 

conflictului de interese, prin punerea la dispoziția candidaților a tuturor documentelor ce trebuie însușite, egalitatea de 

șanse - toate condițiile de evaluare și selecție sunt strict de natură profesională și în acord cu legislația în vigoare, 

evaluarea și selecția asigurându-se pe criterii obiective, pentru toate categoriile de persoane, asigurându-se evitarea 

oricarei forme de discriminare directă sau indirectă. 

În cadrul GAL VRANCEA SUD – EST își desfășoară activitatea în mod curent un număr de 5 persoane, angajate cu  

contract de muncă- normă întreagă.  
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AFIR verifică cererile de plată și efectuează plățile

GAL verifică conformitatea cererilor de plată si beneficiarul le depune la AFIR

Beneficiarul depune cererea de plată la GAL

Solicitantul semnează contractul de finanțare cu AFIR

AFIR notifică GAL-ul și solicitantul cu privire la aprobarea/neaprobarea proiectului și semnarea contractului de 
finanțare

AFIR verifică respectarea criteriilor de conformitate și eligibilitate

Proiectele selectate (după soluționarea contestațiilor - dacă este cazul) în baza Raportului de Selecție sunt depuse 
la AFIR

Proiectul este evaluat din punct de vedere al criteriilor de conformitate, eligibilitate și selecție la nivel de GAL, 
utilizând criterii elaborate de fiecare GAL în parte

Potențialul beneficiar depune proiectul la sediul GAL menționat în anunțul de lansare

GAL realizează activități de animare si elaborează documentele de accesare. GAL lansează apel de selecție
pentru măsurile din cadrul SDL folosind mijloacele de informare mass-media
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Odată cu integrarea în Uniunea Europeană, România urmează, în ceea ce priveşte agricultura şi dezvoltarea rurală, 

principiile Politicii Agricole Comune(PAC), care reprezintă un set de reguli şi măsuri adresate în principal creşterii 

productivităţii, garantării unui nivel de viaţă echitabil populaţiei din agricultură, stabilizarea pieţelor, garantarea securităţii 

aprovizionărilor, asigurarea consumatorului cu provizii la preţuri raţionale. 

În România, pentru perioada 2014-20205 sectorul de dezvoltare rurală este sprijinit prin implementarea Programului 

Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), care reprezintă instrumentul de accesare a Fondului European Agricol pentru 

Dezvoltare Rurala (FEADR). 

LEADER, parte integrantă a politicii de dezvoltare rurală, este metoda de mobilizare și promovare a dezvoltării rurale 

în comunitățile rurale locale prin încurajarea participării acestora în elaborarea și implementarea strategiilor de dezvoltare 

durabilă. 

LEADER vine în completarea altor programe europene sau naționale, iar abordarea sa urmărește să ofere 

comunităților rurale o metodă de implicare a partenerilor locali în orientarea dezvoltării viitoare a zonei lor. Astfel, acțiunile 

LEADER pot activa și mobiliza resursele locale, sprijinind proiecte de predezvolare, cum ar fi: studii diagnostic, de 

fezabilitate, de consolidare a capacităților locale, care vor ameliora capacitatea acestor zone de a accesa și de a utiliza 

nu doar fondurile LEADER, ci și alte surse pentru finanțarea dezvoltării lor. De asemenea, LEADER susține sectoare și 

categorii de beneficiari care, de multe ori, nu sunt sprijinite deloc sau primesc doar un sprijin limitat prin alte programe 

care funcționează în zonele rurale, precum și activitățile culturale, punerea în valoare a mediului natural, reabilitarea 

arhitecturii și a clădirilor de patrimoniu, turismul rural, ameliorarea relațiilor dintre producători și consumatori, etc. 

 
 

 

Raportat la studiile și analizele privind dezvoltarea rurală, experiența acumulată de Gal Vrancea sud Est de la 

înființare (Iulie 2011) până la momentul depunerii SDL 2014-2020 s-a constatat faptul că teritoriul acoperit de GAL se 

confruntă cu numeroase carențe, acestea reprezentând și motivul pentru disparitățile dintre urban și rural prin prisma 

tuturor componentelor sale: economie rurală, potențiel demogrfiic, sănătate, educație etc. . 

Ca soluție pentru reducerea impedimentelor sus menționate a fost elaborată Strategia de Dezvoltare Locală a GAL 

Vrancea Sud Est, care să se evidențieze ca un promotor al Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020.  

Practic, Gal Vrancea Sud Est și-a propus abordarea de jos în sus a conceptului dezvoltării durabile, pentru a a 

contribui la realizarea unui teritoriu omogen dezvoltat, echilibrat și inovativ.  

                                                           
5 http://www.pndr.ro/pndr-2014-2020.html  
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Strategia conține operațiuni privind atingerea obiectivelor proprii, parte din obiectivele FEADR (conform articolului 4 

din R.U.E. 1305/2013). 

Strategia de Dezvoltare Locală este plasată sub responsabilitatea societății, fiind un instrument eficace și eficient în 

punerea în aplicarea politicilor de dezvoltare.  

SDL 2014-2020 a GAL Vrancea Sud Est cuprinde: 

• Definirea zonei și a populației care fac obiectul strategiei, 

• Analiza necesităților de dezvoltare, inclusive analiza punctelor tari și a punctelor slabe, a oportunităților și a 

amenințărilor, 

• Caracter inovator și integrat – descrierea măsurilor și rezultate așteptate, 

• Descrierea procesului de implicare a părților interesate în implementarea SDL 

 

 

 
 

Prin consultări între toți partenerii (publici, privați, ONG) din teritoriul și pe baza analizei diagnostic (prezentarea 

teritoriului, analiza SWOT) s-au stabilit principalele priorități în legătură cu proiectele de dezvoltare rurală a zonei. 

Au fost stabilite obiectivele operaționale ce se urmăresc a fi realizate în cadrul fiecărui proiect prioritar stabilit, precum 

și măsura în care acțiunile proiectului se regăsesc. În planificarea dezvoltării locale a GAL Vrancea Sud –Est s-a ținut cont 

de toate aspectele teritoriului, identificând viitorul dorit atât pentru economie, cât și pentru domeniul social și mediul 

înconjurător, analizând resursele locale, obstacolele și oportunitățile, definind combinația de strategii, politici și acțiuni 

care să sprijine realizarea dezvoltării sociale și economice, într-un mediu sănătos.  

Toți actorii locali relevanți au fost implicați în proces, pe cele două dimensiuni principale: 

• Orizontală: actorii locali aparținând celor trei sectoare - public, privat sau societate civilă; 

• Verticală: actorii aparținând unor nivele diferite de decizie, de la nivelul local la cel județean. 

Obiectivele operaționale necesare implementării Strategiei de Dezvolatre Locală au fost alese în concordanță cu 

prioritățile stabilite anterior, au o relație sinergică și complementară cu acestea și reflectă totodată amnalizele diagnostic 

și SWOT ale teritoriului GAL VRANCEA SUD - EST. Astfel, fiecare prioritate propusă este corelată cu unul sau mai multe 

obiective, repectiv cu una sau mai multe măsuri ceea ce demonstrează faptul că strategia de dezvoltare locală a GAL 

VRANCEA SUD - EST combină obiectivele mai multor măsuri PNDR. 

Tabelul următor prezintă circuitul logic al acestui proces. 
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Obiectivul de 

dezvoltare rurala  
Priorități de dezvoltare rurală Domenii de intervenție  Măsură Indicatori de rezultat 

Obiectivul de dezvoltare rurala 1 

Favorizarea 
competitivității 

agriculturii                                      
Obiective transversale: 

inovare și mediu 

P1: Încurajarea transferului de 
cunoștințe și a inovării în 

agricultură, în silvicultură și în 
zonele rurale  

Domeniul de intervenție 1B  
Consolidarea legăturilor dintre 

agricultură, producția 
alimentară și silvicultură, pe de o 

parte, și cercetare și inovare, pe de 
altă parte, 

inclusiv în scopul unei gestionări mai 
bune a mediului și al unei 

performanțe de mediu 
îmbunătățite 

M1             
Cooperare în 

sectoaele agricol 
și pomicol 

Numărul total de operațiuni de 
cooperare. 
Cheltuieli publice totale. 
Numărul de exploatații agricole 
care primesc sprijin pentru 
participarea la  piețele locale și 
la circuitele de aprovizionare 
scurte. 
 

P2: Creșterea viabilității 
exploatațiilor și a 

competitivității tuturor tipurilor 
de 

agricultură în toate regiunile și 
promovarea tehnologiilor 
agricole inovatoare si a 

gestionării 
durabile a pădurilor 

Domeniul de intervenție 2A  
Îmbunătățirea performanței 

economice a tuturor exploatațiilor 
agricole și facilitarea restructurării și 
modernizării exploatațiilor, în special 

în vederea creșterii participării pe 
piață și a orientării spre piață, 

precum și a diversificării activităților 
agricole 

M2                  
Investiții în active 

fizice 

Cheltuieli publice totale.     
Numărul de 
exploatații/beneficiari sprijiniți.     
Locuri de muncă nou create 

Domeniul de intervenție 2B    
Facilitarea intrării în sectorul agricol 

a unor fermieri calificați 
corespunzător și, în special, a 

reînnoirii generațiilor 

M8             
Infrastructură 

agricolă de acces 

Cheltuieli publice totale. 
Număr de hectare 
deservite.Suprafață agricolă 
deservită:700ha 

M3         
Dezvoltarea 

exploatațiilor  

Cheltuieli publice totale 
Numărul de 
exploatații/beneficiari sprijiniți 
Locuri de muncă nou create 

Obiectivul de dezvoltare rurala 2 

Asigurarea gestionării 
durabile a resurselor 

naturale și combaterea 
schimbărilor climatice                                        
Obiectiv transversal: 

atenuarea schimbărilor 
climatice  

P5: Promovarea utilizării 
eficiente a resurselor și 

sprijinirea 
tranziției către o economie cu 

emisii reduse de carbon și 
rezilientă la schimbările 

climatice în sectoarele agricol, 
alimentar și silvic 

Domeniul de intervenție 5A    
Eficientizarea utilizării apei în 

agricultură; 

M6                   
Sprijin pentru 
eficientizarea 

utilizării apei în 
agricultură   

Cheltuieli publice totale. 
Numărul de 
exploatații/beneficiari sprijiniți. 
Număr de hectare deservite. 
Suprafață agricolă 500ha 

Obiectivul de dezvoltare rurala 3 

Obținerea unei dezvoltări 
teritoriale echilibrate a 

economiei și 
comunităților rurale, 
inclusiv crearea și 

menținerea locurilor de 
muncă 

P6: Promovarea incluziunii 
sociale, a reducerii sărăciei și 

a dezvoltării economice în 
zonele rurale 

Domeniul de intervenție 6A  
Facilitarea diversificării, a înființării și 

a dezvoltării de întreprinderi mici, 
precum și crearea de locuri de 

muncă 

M7                     
Sprijin pentru 
înființarea de 

activități 
neagricole în zone 

rurale 

Cheltuieli publice totale. 
Numărul de  beneficiari 
sprijiniți.  
Locuri de muncă nou create 

Domeniul de intervenție 6B  
Încurajarea dezvoltării locale în 

zonele rurale; 

M4                      
Servicii de bază și 
reînnoirea satelor 

Cheltuieli publice totale. 
Populația netă care 
beneficiază de 
servicii/infrastructură 
îmbunătățită. 

M5                          
Servicii sociale  

Cheltuieli publice totale.           
Populația netă care 
beneficiază de 
servicii/infrastructură 
îmbunătățită 
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Planul de finanțare6 initial al strategiei GAL Vrancea Sud-Est a fost constituit din două componente: 

Componenta A: 

 Valoarea aferentă populației: 45.550 locuitori * 19,84 EURO/locuitor = 903.712 EURO;  

 Valoarea aferentă teritoriului: 1.128,75 kmp * 985,37 EURO/kmp = 1.112.236,38 EURO  

Total alocare financiară Componenta A: 2.015.948 euro  

Componenta B  

 Valoarea aferentă nivelului de calitate obținut în urma procesului de evaluare și selecție: 679.549,31 euro, 

rezultând următorul plan financiar:              Tabel 7 

VALOARE SDL 2014-2020 100,00% 2.695.498,31 € 

 Măsura 19 -Sub Măsura 19.4 20,00% 539.099,66 € 

 Măsura 19 -Sub Măsura 19.2 80,00% 2.156.398,65 € 

 
      

Figura 5 

 

                                                           
6 Strategia de Dezvoltare Locală GAL Vrancea Sud Est 2014-2020- Capitolul X: Planul de finanțare al strategiei 

PRIORITATE MĂSURA
INTENSITATEA 

SPRIJINULUI

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/ 

MĂSURĂ2 (FEADR + 

BUGET NAȚIONAL)

EURO

CONTRIBUȚIA 

PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/

PRIORITATE (FEADR 

+ BUGET NAȚIONAL)

EURO

VALOARE 

PROCENTUALĂ3 

(%)

1 M1 90%, 100% 65.041,65 65.041,65 2,41%

M2 50,%, 70%,90% 159.154,00

M3 100% 80.000,00

M8 100% 77.192,00

5 M6 100% 25.000,00 25.000,00 0,93%

M7 100% 250.000,00

M4 100% 1.410.011,00

M5 100% 90.000,00

20,00%

64,92%

Cheltuieli de funcționare și animare 539.099,66

TOTAL 2.695.498,31

COMPONENTA 2 316.346,00 11,74%

6

1.750.011,00

0%

50%

100%

1 2

100,00% 2.695.498,31 €

20,00% 539.099,66 €

80,00% 2.156.398,65 €

Alocare fnanciară SDL GAL Vrancea Sud Est 2016 -2023

VALOARE SDL 2014-2020  Măsura 19 -Sub Măsura 19.4  Măsura 19 -Sub Măsura 19.2
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Conform prevederilor din PNDR7, GAL-urile trebuie să asigure la nivel local evaluarea SDL și să furnizeze informații 

relevante privind monitorizarea și evaluarea SDL, potrivit art. 71 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 

Pentru a exista concordanță între termenul stabilit pentru evaluarea la nivel de GAL și la nivel de program, prima 

evaluare realizată de GAL va avea ca referință perioada cuprinsă între semnarea primului contract subsecvent de 

finanțare aferent sub-măsurii 19.4, respectiv data de 29.11.2016 și data de 01.10.2018, fiind luate în calcul toate 

măsurile pentru care au fost depuse proiecte cu termen limită de transmitere – 31 ianuarie 2019.  

Cea de-a doua evaluare vizează întreaga perioadă de implementare a SDL cu termen limită de transmitere până la 

10 octombrie 2019. 

Principalele etape ale procesului de evaluare sunt: 

                   

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

Evaluarea are la bază Planul de Evaluare elaborat de GAL, ce cuprinde secțiunile obligatorii menționate în Ghidul 

Operațional privind evaluarea implementării Strategiilor de Dezvoltare Locală, cu următoarele componente: 

• Componenta generală LEADER - elemente de evaluare care să contribuie la evaluarea PNDR 2014-2020;  

 Componenta specifică SDL - 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.). 

                                                           
7 Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală 

GAL VRANCEA SUD EST  

Elaborarea Planului de evaluare și constituirea unui Comitet de coordonare a evaluării. 
 Planul de Evaluare se aprobă de către Comitetul de coordonare a evaluării / Consiliul director. 

Selectarea Evaluatorului.                                                                                       
Identificarea structurii interne GAL care va realiza evaluarea (autoevaluare) sau stabilirea unei 
metode  de  selectare  a  evaluatorului  extern  (evaluare  externă)  și  elaborarea  unui  caiet  de  
 sarcini  pentru  derularea  procedurii  de  achiziție  publică  în  vederea  selectării  evaluatorului 
extern. 

Elaborarea design‐ului evaluării. 
Pregătirea metodologiei detaliate de evaluare (alegerea metodelor și tehnicilor de evaluare și 
elaborarea instrumentelor). 

Derularea activităţii de evaluare.                                                                                                                          
Punerea în practică a metodelor și tehnicilor de evaluare alese, analiza și interpretarea datelor. 

Redactarea raportului de evaluare.                                                                                                                                   
Definitivarea constatărilor, a concluziilor și a recomandărilor. Redactarea raportului de evaluare.                                                        
Raportul se aprobă de către Comitetul de coordonare a evaluării. 

EVALUATOR  

GAL VRANCEA SUD EST  
Diseminarea rezultatelor evaluării.                                                                                                                        
Transmiterea raportului de evaluare factorilor interesați și publicarea acestuia pe site‐ul GAL.. 
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Scopul evaluării SDL este de a asigura creşterea responsabilităţii şi transparenţei implementării SDL GAL Vrancea 

Sud Est, cu referire la autorităţile responsabile, la actorii implicaţi în managementul, coordonarea şi promovarea 

PNDR/GAL şi la publicul ţintă, în general, şi de a crea premisele pentru îmbunătăţirea implementării şi managementului 

SDL GAL Vrancea Sud Est.  

Procesul monitorizrii și evaluării activității GAL-ului este o parte integrantă a SDL și trebuie să fie planificată în 

perioada elaborării strategiei de dezvoltare locală (SDL). 

Sunt patru motive8 care fundamentează necesitatea de a începe abordarea și planificarea evaluării: 

✓ Dacă este planificată împreună cu SDL, aceasta ajută la menținerea obiectivelor strategice și a obiectivelor realiste 

și măsurabile . 

✓ Ajută la asigurarea sistemelor necesare de colectare a datelor de la începutul operațiunilor GAL, economisind mai 

târziu timp și resurse. 

✓ Dacă este încorporată în activitatea zilnică a GAL-ului, aceasta va permite echipei să reacționeze rapid la 

schimbările contextuale și nevoile nou identificate încă în perioada actuală de programare. 

✓ Poate permite GAL-ului să-și construiască o viziune pe termen lung asupra activității sale. 

Cronologia propusă pentru planificarea și punerea în aplicare a evaluării unui GAL:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluarea Performanțelor reprezintă o etapă distinctă a evaluării, care cuprinde analiza implementării SDL privind 

capacitatea administrativă, nivelul de contractare și de plată, rata de eroare a evaluării proiectelor și animarea teritoriului.  

 

                                                           
8 http://www.rndr.ro/documente/Manual_Evaluare_DLRC_FARNET_RO.pdf  

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 

Elaborare 

SDL 

Plan 

evaluare  

IMPLEMENTARE SDL 

An 0 

Activități curente 

 Colectare date  

 Revizuiri anuale  

 Evaluări periodice 

Elaborare  

NOUL SDL 

Finalul 

Perioadei de 

evaluare  

Plan evaluare 

îmbunătățit 

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. 
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Evaluarea Performanțelor9 reprezintă o etapă distinctă a evaluării, care cuprinde analiza implementării SDL 

privind capacitatea administrativă, nivelul de contractare și de plată, rata de eroare a evaluării proiectelor și animarea 

teritoriului. Această evaluare va avea ca referință perioada cuprinsă între semnarea primului contract subsecvent de 

finanțare aferent sub-măsurii 19.4 și sfârșitul lunii septembrie 2019, ce va cuprinde următoarele etape: 

 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; 

 Proces de conciliere (dacă este cazul) – până la 15 noiembrie 2019; 

 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: 

                                                           
9 Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală  

Diferențe între Monitorizare și Evaluare 

 

Monitorizarea este continuă; ea se desfăşoară în toate stadiile de implementare a strategiei, pentru a oferi factorilor interesaţi 
o imagine cât mai exactă asupra progresului acesteia; din punctul de vedere al momentului de desfăşurare, evaluarea are un caracter 
periodic, fiind realizată numai în anumite momente ale ciclului strategiei. 

 

Monitorizarea se concentrează pe aspecte ale strategiei precum cheltuieli, activităţi, realizări fizice, accentul fiind pus pe 
implementare; 

 

Evaluarea urmăreşte modalitatea de operare a strategiei, precum şi efectele şi rezultatele pe care le generează; aşadar, 
evaluarea este mai cuprinzătoare din punct de vedere al scopului său. 
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 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%. 

 

 

 

 

Obiectivul general al evaluării 10 este analizarea impactului socio-economic al SDL GAL Vrancea Sud Est asupra 

dezvoltării durabile şi echilibrate a teritoriulu deservit şi asupra populației, precum şi aprecierea eficacităţii, eficienţei şi 

relevanţei SDL. 

 Realizarea obiectivului general asigură analiza modului în care SDL  a  raspuns  nevoilor  actuale  din teritoriul GAL 

Vrancea Sud Est, dar și a măsurii în care aceasta a contribuit la prioritățile stabilite la nivelul PNDR. 

Obiectivele specifice urmăresc: 

 Cuantificarea indicatorilor de impact stabiliţi prin SDL în vederea evaluării gradului în care obiectivele preconizate 

au fost îndeplinite; 

 Precizarea contribuției intervențiilor prin PNDR la atingerea obiectivelor transversal 

 Stabilirea sinergiilor dintre priorități și ariile de intervenție 

 Evaluarea  contribuției  intervențiilor  PNDR  la  atingerea  obiectivelor  fiecărei  priorități  dedezvoltare rurală, dar 

și la atingerea obiectivelor tematice,  

 Evaluarea respectării  principiilor orizontale  în  implementarea  programului referitoare la promovarea  egalității

  între bărbați și  femei  și  nediscriminarea și dezvoltarea  durabilă,   

 Analliza progresului înregistrat în implementarea SDL, atingerea obiectivelor şi identificarea factorilor care au o 

influenţă asupra performanţelor; 

 Identificarea lecţiilor învăţate şi a măsurilor necesare pentru realizarea obiectivelor. 

 

                                                           
10 http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/evaluare_/2018/Ghid_Evaluare_SDL_2018.pdf  

Prezentul raport de evaluare are scop clar de a furniza informații privind progresul intermediar înregistrat în 

îndeplinirea obiectivelor SDL. 
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Evaluarea SDL GAL Vrancea Sud Est are ca obiectiv raportarea către AM PNDR, AFIR, CDRJ, partenerii GAL și 

Consiliul Director/AGA GAL a modului în care s-a acționat, resursele utilizate și rezultatele și efectele obținute prin 

implementarea SDL. 

Tabel 8 
CATEGORIA DE FACTORI 

INTERESAȚI 
INFORMAȚII FURNIZATE DE CĂTRE EVALUARE 

Entități implicate în implementarea și 
evaluarea PNDR: Autoritatea de 

Management, RNDR, evaluatorul la 
nivel PNDR. 

·  Contribuția strategiei la domeniul de intervenție 6B 

·  Informații privind rezultatele și efectele obținute prin implementarea strategiei 

·  Modul în care abordarea LEADER a contribuit la obținerea rezultatelor și efectelor 

·  Identificarea unor eventuale măsuri de corecție a strategiei sau a implementării acesteia 

Entități instituționale responsabile 
de elaborarea și implementarea de 

politici de dezvoltare teritorială 

·  Rolul GAL la nivel teritorial, modul și măsura în care strategia de dezvoltare locală contribuie la dezvoltarea 
teritorială 

Beneficiari ai strategiei, alți factori 
interesați publici și privați la nivel 

local 

·  Analiza modului de utilizare a resurselor, justificarea distribuției acestora la nivel teritorial și sectorial 

·  Analiza contribuției GAL și a strategiei la dezvoltarea teritoriului 

  

Partenerii din cadrul GAL, Consiliul 
director GAL 

·  Analiza primelor reacții din teritoriu la implementarea strategiei, pentru o eventuală reorientare a resurselor acesteia 

·  Analiza percepției privind GAL și activitatea sa, la nivelul diverșilor factori interesați de la nivel local 

·  Lecții privind strategia de dezvoltare locală viitoare 

Echipa tehnică a GAL 
·   Îmbunătățirea managementul implementării strategiei, prin analiza activității administrative și de animare a GAL 
pentru a înțelege cum funcționează acestea și de ce 

  

 Evaluarea ajută să înțelegem ce funcționează și ce nu funcționează contribuind astfel la identificarea unor eventuale 

măsuri de corecție și la îmbunătățirea modului de elaborare și implementare a viitoarei strategii. 
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 Metodologia abordată pentru elaborarea raportului cuprinde o combinație între recenzia literaturii de 

specialitate, colectarea  și  analiza  datelor  administrative,  metode cantitative pentru analiza indicatorilor. 

 Recenzia  literaturii  de  specialitate  reprezintă  o  metodă    transversală  pentru  totalitatea  întrebărilor de 

evaluarea, colectare și analiza datelor administrative fundamentreează abordarea metodologică atribuită întrebărilor de 

evaluare .  

 Literatura de specialitate a cuprins:  

 Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală 

 Ghid Operațional privind Evaluarea Implementării Strategiilor de Dezvoltare Locală 

 Temele de evaluare a implementării SDL – furnizate de AM PNDR (septembrie 2018) 

 Evaluarea On-Going a Programului National de  Dezvoltare Rurală 2014-2020 în perioada 2017-2020 

 Evaluare DRLC- Manual pentru GAL-uri și FLAG 

 Adresa Nr. 216658/30.10.2018 

 Planul de evaluare  

 Situații și rapoarte întocmite de echipa de proiect etc. 

 Colectarea și analiza datelor administrative au permis concentrarea pe aspectele procedurale (ex. analiza 

apelurilor de proiecte, măsuri lansate, număr de proiecte contractate și finalizate) și pe realizările preliminare (ex. analiza 

indicatorilor financiari, de realizare și de rezultat). 

 

 În situația, GAL Vrancea Sud Est, nu există niciun proiect finalizat, astfel că evaluarea s-a concentrat pe 

următoarele aspecte: 

 Analiza progresului privind depunerea și contractarea proiectelor. Factori care influențează acest 

progres, măsuri care pot fi adoptate pentru creșterea ritmului de contractare. 

 Analiza progresului implementării proiectelor contractate. Aspecte tipice ale implementării proiectelor; 

factori tipici care influențează implementarea proiectelor; analiza măsurii în care progresul este adecvat față de planul de 

implementare al proiectelor; analiza capacității beneficiarilor proiectelor de a identifica și aplica măsuri de corecție atunci 

când este necesar; măsura în care progresul înregistrat în implementarea proiectelor poate duce la atingerea rezultatelor  

așteptate; măsuri care pot fi adoptate pentru creșterea calității și eficienței implementării proiectelor. 

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


ASOCIAȚIA 
      ”GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VRANCEA SUD EST” 

          SEDIU: România, Comuna Răstoaca, Județul Vrancea, Cod Poștal 627208 

Nr. înreg.  Registrul Asociațiilor și Fundațiilor: 27/11.07.2011 Judec. Focșani 

C.Î.F. 28844590, Cont IBAN RO 55 BTRL RONC RT02 9800 4201 BT  Focșani, 

Tel/Fax: 0237267474,  e-mail: galvnsudest@gmail.com,  www.galvranceasudest.ro 
AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE Nr. 021/31.08.2016 EMISĂ DE MADR DGDR –AM PNDR 

 

 

P
ag

e4
1

 

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

 

  

 Analiza realizării obiectivelor Raportului de Evaluare a implementării SDL a fost structurată astfel: Colectarea și 

analiza datelor disponibile din sistemul de monitorizare referitoare la aspectele procedurale (ex. apeluri de proiecte, 

beneficiari), nivelul realizărilor (ex. indicatori de realizare) și performanța financiară (ex.  Indicatori  financiari),  date  

colectate  în  conformitate  cu modificările  care  stau  la  baza  fiecărei  măsuri,  sub‐măsuri  și  domeniu  de  intervenție  

al programului. 

 Comparație între valoarea efectivă și valoarea previzionată pentru a analiza eventualele deviații (analiza 

cantitativă); 

 Analiza constatărilor referitoare la deviații. Interpretarea adecvată în legătură cu factorii interni și externi.  

 Factorii interni se află în strânsă legătură cu procesul de implementare al programului (ex.procesul achizițiilor publice, 

procesul legislativ, întârzieri procedurale, dificultăți în identificarea evaluatorilor externi etc.) în timp ce factorii externi  se  

leagă  de  contextul  programului  (schimbări  economice  și  sociale, progresul tehnologic sau schimbări climaterice, etc.). 

 În cazul temei de evaluare comune Nr II Contribuţia operațiunilor realizate la atingerea obiectivelor prevăzute de 

strategie este obligatorie identificarea unor întrebări de evaluare specifice fiecărei SDL, în funcție de obiectivele stabilite 

în cadrul acesteia. 

 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.   

 Întrebările de evaluare: 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 privind implementarea 

strategiei, considerate relevante. 

  În conformitate cu metodologia de evaluare definită în Ghidului Comisiei Europene, fiecărei întrebări de evaluare îi 

sunt asociate unul sau mai multe criterii de evaluare/analiză.  

  

 Criteriile de evaluare sunt elemente prin care se poate aprecia succesul intervenției, indicând astfel modul cel mai 

adecvat de a formula răspuns la întrebarea de evaluare. 

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


ASOCIAȚIA 
      ”GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VRANCEA SUD EST” 

          SEDIU: România, Comuna Răstoaca, Județul Vrancea, Cod Poștal 627208 

Nr. înreg.  Registrul Asociațiilor și Fundațiilor: 27/11.07.2011 Judec. Focșani 

C.Î.F. 28844590, Cont IBAN RO 55 BTRL RONC RT02 9800 4201 BT  Focșani, 

Tel/Fax: 0237267474,  e-mail: galvnsudest@gmail.com,  www.galvranceasudest.ro 
AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE Nr. 021/31.08.2016 EMISĂ DE MADR DGDR –AM PNDR 

 

 

P
ag

e4
2

 

 Criteriile de evaluare se măsoară prin indicatori adecvați (de realizare, de rezultat) care pot fi atât cantitativi, cât și 

calitativi 

 Alături  de  criteriile  de  evaluare/analiză,  pentru  fiecare  întrebare  de  evaluare  a  fost  delimitată  contribuția 

relevantă a unuia sau mai multor indicatori comuni și adiționali de realizare și de rezultat (în cazul în care nu au fost 

identificați indicatori de rezultat și/sau de impact relevanți în raport cu o anumită întrebare de evaluare, răspunsul la 

respectiva întrebare a fost elaborat în baza informațiilor colectate din alte surse de date precum cercetarea de birou), 

aceștia fiind evaluați în baza gradului de atingere a țintelor propuse. 

 

  

 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. 

Tabel 9 
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 indic
atorilor comuni aferenți ariei 6B 

 

 

Strategiile de dezvoltare locale sunt elaborate ca răspuns la un apel, bazându-se pe un format predefinit și prin 

urmare sunt influențate de o varietate de elemente: nevoia de a răspunde unor cerințe administrative, de a satisface 

criteriile de evaluare pentru a fi selectate, de a adresa toate nevoile identificate în cadrul teritoriului GAL, de a menține o 

abordare generală și a nu crea un cadru rigid etc. Astfel de elemente și diverse altele pot genera devieri de la o structură 

clară a logicii de intervenție a strategiei, putând duce la situații în care elemente importante ale strategiei devin neclare 

sau sunt omise. Totodată, strategia a fost elaborată cu destul de mult timp în urmă (2015-2016) și prin urmare este necesar 

să se ţină cont de eventualele schimbări survenite în ceea ce privește premizele pe care s-a bazat logica de intervenție şi 

diversele elemente de context local. 
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Pentru a putea îmbunătăți logica de intervenție a strategiei, este necesară o verificare atentă a coerenţei logice, 

a rigorii conceptuale, a fezabilității activităților date fiind resursele financiare disponibile și a măsurii în care activitățile 

prevăzute sunt încă relevante în condițiile unor nevoi dinamice. Verificarea logicii de intervenție reprezintă una dintre cele 

mai bune ocazii de a genera un schimb de idei pentru a identifica modalități de îmbunătățire a implementării strategiei, 

precum și pentru o eventuală reorientare a activităților viitoare ale strategiei în funcție de logica revizuită a intervenției. 

Acest proces are o importanță deosebită în ceea ce privește învățarea colectivă, mai ales având în vedere faptul că multe 

dintre persoanele implicate în implementarea și evaluarea strategiei sunt diferite de persoanele care au elaborat strategia. 

Activitatea de verificare a logicii de intervenție poate fi efectuată în două etape: 

 

1. Verificarea cadrului strategic 

Verificarea cadrului strategic înseamnă în principal reanalizarea sistemului de obiective pentru a asigura o coerență 

și legături logice solide între elementele de pe diferite niveluri (obiectiv general, obiective specifice aferente măsurilor 

incluse în SDL, rezultate așteptate). 

 

2. Verificarea structurii logice 

 Verificarea structurii logice permite identificarea punctelor tari și punctele slabe ale logicii, a eventualelor incoerențe, 

reanaliza ipotezelor pe care s-a bazat strategia și verificarea modului de cuantificare a efectelor directe. Este necesară o 

analiză de detaliu, prin construirea unei matrici logice și verificarea unor elemente de corerență și relevanță precum cele 

descrise în continuare. Verificarea se poate efectua în doi paşi: 

1. Reprezentarea logicii de intervenție printr-un model (matricea logică). 

2. Analiza matricii logice în termeni de relevanţă şi coerenţă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investiţii în termeni 
de: 
Contribuţii financiare 
Cadrul intervenției 
logice 
Resurse umane 

Competenţe 

INTRĂRI 
(Investiţii) 

IEȘIRI 
(Realizări) 

REZULTATE 
(preconizate) 

IMPACT 
(preconizat) 

Ceea ce se aşteaptă a 
se realiza prin 

proiectele finanţate 
(exprimate prin 

indicatori de realizare 
şi valorile țintă ale 

acestora) 

  

Rezultatele produse 
prin finalizarea 

proiectelor (exprimate 
prin indicatori de 

rezultat și valorile țintă 

ale acestora) 

Efecte ale 
interacţiunii 

proiectelor asupra 
sistemului teritorial 

vizat de strategie 
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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 27, în valoare 

de 1.951.360 euro, 
reprezentând 90,49% 

din valoarea alocată din 
SDL 

Numărul proiectelor 
contractate:18 

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 este de 

69,69% 

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:7                        
Ne beneficiari sprijiniți:5                    

Nr. societăți non 
agricole sprijinite  3                                              

Nr exploatații agricole 
sprijinite 2 

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

Puțin coerentă Coerentă Foarte coerentă 
  x 

 

  

Tabel 11 
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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 
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 
momentul 
realizării 
evaluării? 

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….0 
Nr. de  echipamente de 
producție      ……   0     
Nr. planuri de afacere 
realizate ……0 

Contribuția 
operațiunilor 
finanțate la 

atingere 
rezultatelor, 
obiectivelor, 

In ce masura a 
contribuit 

strategia la 
cresterea 

gradului de 
ocupare a fortei 

Nr. beneficiari sprijiniți                   
Nr. de locuri de munca 

create 

Indicatorii au fost 
luați în calcul în 
baza planurilor 

de afaceri 
asumate de 

către beneficiari, 

 Nr. de locuri de 
munca create 

asumate prin SDL 
14 

Nr. beneficiari sprijiniți 
5 
 Nr. de locuri de munca 
create:7 
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impactului 
planificat 

(impactul poate fi 
evaluat la finele 
implementării 

SDL) 

de munca la 
nivelul 

teritoriului? 

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

evaluării                        
(nici un 

beneficiar nu are 
încasată tranșa 2 

de plată) 

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: 

3 
Nr. de exploatații 

agricole /beneficiari 
sprijiniți:4                                                         

Nr de 
echipamente/utilaje noi 

achiziționate: 1 

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:7(dintre care 

7 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:1 

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

Mică măsură Măsură medie  Mare măsură 

   x   

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

înregistrat până la data evaluării  

Redusă Medie  Ridicată 

    x 
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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  

Valoarea 
adăugată 
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.galvranceasu
dest.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- 3 locuri de muncă                          
M3- 2 locuri de muncă                      
M7 – 7 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 

  X   

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

Nu am 
remarcat 

îmbunătățiri 

Îmbunătățire 
medie 

Îmbunătățire mare 

  X   

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 

  X   
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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  

Factori de 
succes/insu

cces. 
Mecanismul 

de 
implementar

e 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/nerealizare
a 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: 
ghiduri, proceduri de 

lucru, raportări 
lunare/trimestriale etc.                 

Nr. activități de animare: 
30              

 Respectarea termenelor 
a fost deficitară prin 
faptul că majoritatea 
cererilor de finanțare 
depuse în 2017 nu 
aveau  încheiate 

contracte  in august 
2018  

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

Pozitiv  Negativ  Nu au influențat 

x     

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

Pozitiv  Negativ  Nu au influențat 

  x   
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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 

indicatorilorcomuni 
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 : 
populația 

teritoriului GAL                   
Nr de proiecte 

depuse de 
comunele din 
teritoriul GAL 

:16 

SDL a determinat 
crearea de oportunități 
de ocuparea forței de 

muncă  

Numărul locurilor de 
muncă nou create: 

14 

Numărul 
locurilor de 
muncă: 12 

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

Mică măsură Măsură medie  Mare măsură 

    x 
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Metode și întrebări specifice de evaluare 

Tabel 15 

Întrebări de evaluare  Termeni  cheie  ai  evaluării/criterii  de  evaluare Sursa informațiilor 

 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 ? 

Informațiile au fost obținute din:   
 1. Analiza documentelor depuse de 
beneficiari              
 2. analiza datelor administrative               
3. analiza raportărilor 
lunare/trimestriale                    
 4. analiza rapoartelor de 
activitate/intermediare/încheiate în 
urma vizitelor pe teren și nu în 
ultimul rând procesele verbale ale 
activităților de animare 
5. Alte documente relevante –SDL, 
Ghiduri, literatura de specialitate etc 

Măsurile din cadrul SDL au fost adaptate pentru a 
răspunde dinamicii nevoilor ? 

 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? 

Sunt definiți indicatorii de realizare pentru conturarea 
unei imagini clare asupra rezultatelor obținute? 

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

Nr. măsurilor de infrastructură socială și asociativitate: 
1 măsură pe măsura socială(M5) și 1 măsură pe 
cooperare(M1) 

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 

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 

Condiția socială a agricultorilor și a familiilor acestora 
s-a îmbunătățit? 

În ce măsură SDL a implicat tineri fermieri? 
Au fost sprijiniți tinerii fermieri în procesul de întinerire 
a generației de agricultori? 

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.) 

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.). 

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. 

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/nerealizarea 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) 

În ce măsură a sprijinit SDL dezvoltare în zonele rurale? 

Serviciile și infrastructura locală în teritoriul GAL au 
fost îmbunătățite 

SDL a determinat crearea de oportunități de ocuparea 
forței de muncă  
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 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 concluzie, pe parcursul procesului de evaluare echipa de proiect a utilizat surse secundare deoarece la momentul 

realizării raportării nu existau proiecte finalizate.Acestea au fost: 

 Analiza necesității modificării SDL(plan de finanțare și fișe ale măsurilor), 

 Procedurile de lucru elaborate de MADR și AFIR, 

 Procedurile de lucru elaborate de GAL, 

 Anexa V la contractul de finanțare - Graficul calendaristic al acțiunilor, 

 Rapoartele/procesele verbale încheiate de experții GAL cu ocazia realizării acțiunilor de animare teritoriu, 

 Rapoartele și fișele de verificare pe teren effectuate la beneficiarii care au semnat contractele de finanțare și sunt 

în peroada de implementare, 

 Documentele întocmite cu ocazia deschiderilor de sesiune (ghiduri, proceduri, anunțuri în presa scrisă etc.), 

 Rapoartele transmise către OJFIR, CDRJ ȘI AM PNDR privind stadiul implementării SDL  

 Procesul  de  colectare  și  structurare  a  datelor  într‐un  format  adecvat  pentru  analiza   a  presupus mai multe 

acțiuni de control pentru a se asigura că baza de date pentru calculul indicatorilor este în conformitate cu regulile și 

constrângerile predefinite.  
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 Pe parcursul procesului de colectare a datelor, personalul administrativ a fost implicat în mod constant, pentru a 

asigura eficiența și veridicitatea datelor deținute, ele putând suferi modificări în orice moment. 

 În concluzie, în situația GAL Vrancea Sud Est nici un proiect nu a fost finalizat, fapt ce a determinat  evaluarea  

următoarelor aspecte: 

 analiza progresului privind depunerea și contractarea proiectelor. Factori care influențează acest progres, 

măsuri care pot fi adoptate pentru creșterea ritmului de contractare. 

 analiza progresului implementării proiectelor contractate. Aspecte tipice ale implementării proiectelor; factori 

tipici care influențează implementarea proiectelor; analiza măsurii în care progresul este adecvat față de planul de 

implementare al proiectelor; analiza capacității beneficiarilor proiectelor de a identifica și aplica măsuri de corecție atunci 

când este necesar; măsura în care progresul înregistrat în implementarea proiectelor poate duce la atingerea rezultatelor  

așteptate; măsuri care pot fi adoptate pentru creșterea calității și eficienței implementării proiectelor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologia utilizată

•Cercetarea de birou, 
respectiv analiza 
datelor administrative 
și din surse secundare

Limitări și constrângeri 
întâmpinate

•Disponibilitatea datelor 
secundare aflate în 
posesia GAL  a fost 
verificată. S-a constata 
faptul că nu există nici 
un proiect finalizat, 
majoritatea fiind în 
perioada de 
implementare(primele 
6 luni).

Măsuri de compensare 

•Pentru a veni în 
întâmpinarea 
necesităților din 
teritoriu, Gal a efectuat 
modificări ale SDL.

•echipa de proiect a fost 
un intermediar activ în 
relația benefiaciarilor 
cu AFIR
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 Constatările și concluziile formulate în urma procesului de evaluare au fost delimitate la nivelul fiecărei teme a 

evaluării și pentru fiecare dintre întrebările de evaluare, fiind regăsite în capitolul 5. 

 Principalele consatatări ale evaluării implementării SDL GAL Vrancea Sud Est sunt: 

a) în urma analizei  s-a constatat faptul că nevoile socio-economice din teritoriul GAL Vrancea Sud Est identificate 

la momentul elaborării SDL (2015-2016) sunt de actualitate. 

b) Evaluarea a evidențiat menținerea coerenței interne a logicii de intervenție a SDL-2014-2020 pe parcursul 

implementării Contractului de finanțare Nr. 1/29.11.2016. 

c) Rezultatele obținute până la data de 30.09.2018 dovedesc faptul că există un nivel bun de contractare al 

fondurilor aferente SM 19.2 alocate SDL 2014-2020(criteriu de evaluare al performanței implementării SDL), fiind asigurate 

astfel premisele ca până la a doua etapă de evaluare din septembrie 2019 să se atingă procentul de 100% . 

d) Experiența și profesionalismul ecchipei de proiect a contribuit la notorietatea GAL-ului în teritoriu acoperit de 

acesta.Rezultatele obținute confirm faptul că GAL Vrancea Sud Est reprezintă un factor important în dezvoltarea dinamică 

mediului rural în care își desfășoară activitatea. 

e) Gestionarea eficientă a factorilor interni și externi a diminuat influența negativă a acestora în procesul de 

implementare a SDL. 

f) S-a constat o creștere a gradului de conștientizarea oportunităților oferite de SDL pentru a spori atractivitatea 

teritoriului GAL, pentru valorificarea potențialului local și crearea de noi locuri de muncă. 

g) Echipa de evaluare consider că metoda LEADER trebuie aplicată în continuare în teritoriul GAL Vrancea Sud 

Est având un rol important în dezvoltarea economico-socială, inclusiv în valorificarea inițiativelor la nivelul populației și a 

liderilor locali. 

h) Din păcate s-a constat că fondurile alocate pentru dezvoltarea teritoriului GAL Vrancea Sud Est sunt foarte 

necesare dar insuficiente comparative cu solicitările potențialilor beneficiari. 

i) Principalele problemele întâmpinate au fost următoarele: legislaţia privind achiziţiile publice, care a condus la 

întârzierea procedurilor de achiziție pentru anumite proiecte; numărul insuficient de resurse umane de la nivel administrativ 

(AFIR); modificările frecvente ale documentelor terţiare din legislaţie, contractarea tardivă a proiectelor depuse (proiect 

depus în luna septembrie 2017 și contractat în luna August 2018!!!) 
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(Anexa 3 la Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare) 

Tabel  16 

Grad de 
contractare 

Plafonul 
minim 60% 

Total alocare SDL* 
Valoarea proiectelor 

contractate* 
Grad de 

contractare  
Penalizare  

2.695.498,31 2.041.891,66 75,75% 60% 

* Valorile vor include și sumele aferente costurilor de funcționare (sM 19.4) 

SM 19.4 539.099,66 Valoare Acord cadru : 539.099,66 euro 
Valoare Contract Finanțare Nr. 1 : 280.000 euro 

Calcul realizat la valoarea Acordului Cadru 
SM 19.2  1.502.792,00 

Total  2.041.891,66 

 

Nivelul plăților 
Plafonul 

minim 20% 

Total alocare SDL* Suma plătită* Nivelul plăților Penalizare  

2.695.498,31 252.848,45 9,38% 25% 

* Valorile vor include și sumele aferente costurilor de funcționare (sM 19.4) 

SM 19.4 139.099,23 Valoarea decontată a DCP 2017: 80.475,82 euro 
 Valoarea decontată a DCP 2018(până la 30.09.2018): 58.623,41  euro                                                        

Valoare plătită proiecte contractate: 113.749,22 euro  
SM 19.2  113.749,22 

Total  252.848,45 

 

Rata de eroare  
Plafonul 

maxim 30% 

Nr. proiecte depuse la 
AFIR 

Nr. proiecte declarate 
eligibile la AFIR  

Rata de eroare *** Penalizare  

32 27 0,16 5% 

*** Rata de eroare se calculează împărțind diferența dintre nr. proiectelor depuse la AFIR și nr. proiectelor declarate eligibile la AFIR, la nr. 
proiectelor depuse la AFIR. 

SM 19.2  32 Notificare privind neeligibilitatea Nr. 32/05.03.2018- SC ROZZIPLER SRL                                                   
Notificare privind neeligibilitatea Nr. 1159/27.06.2018- GOLEANU 
FĂNICA- DANIELA I.I. Total  32 

 

Eficiența animării 

Proiecte 
depuse 

>proiecte 
selectate 

Valoarea proiectelor 
depuse la GAL** 

Alocarea sesiunii** Diferență Penalizare  

150.000,00 50.000,00 -100.000,00   

** Va fi indicată valoarea proiectelor depuse în sesiunea care a fost supralicitată. 
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sunt: 

 Datele care au stat la baza realizării prezentului raport au fost cele din monitorizările întocmite de către 

experții de monitorizare ai GAL Vrancea Sud Est. Aceste date au fost utile și concludente pentru a îndeplini 

scopul și obiectivele evaluării stadiului implementării SDL. 

 La momentul realizării evaluării la nivelul GAL Vrancea Sud Est nu exista nici un proiect finalizat, fapt 

ce a împiedicat o cuantificare clară a realzării indicatorilor de rezultat, în evaluare fiind luați in calcul indicatorii 

asumați de beneficiari prin Cererile de Finanțare. 

 Vrancea Sud Est a înlesnit toate formele de comunicare a finanțărilor ce pot fi obținute prin intermediul 

său, aducând la cunoștință informații utile potențialilor beneficiari atât prin întâlnirile din cadrul acțiunilor de 

animare cât și prin presa scrisă și prin site-ul propriu www.galvranceasudest.ro . 

 Măsurile asumate în cadrul SDL au avut un real ecou în rândul populației din teritoriul deservit, fapt ce 

reiese din numărul proiectelor depuse raportat la valoarea (relative mica) disponibilă finanțării proiectelor și prin 

supralicitarea sesiunii de proiecte aferentă măsurii M7 – Sprijin pentru crearea și dezvoltarea micro-

întreprinderilor. 

 Succesul implementării SDL se datorează experienței echipei de proiect a GAL-ului, 

experților/consultanților care au oferit sprijin în întocmirea și urmărirea implementării Cererilor de Finanțare, 

implicarea activă a actorilor locali și nu în ultimul rând a partenerilor GAL care au participat la promovarea 

informațiilor furnizate de GAL. 

Recomandările rezultate in procesul de evaluare au fost delimitate la nivelul fiecărei întrebări de 

evaluare comună și specifice. 
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 În perspectiva viitoarei evaluări a SDL, echipa de evaluator va trebui să valorifice cunoștințele 

acumulate atât din evaluarea făcută pentru perioada 2007-2013, cât și cea rezultată din realizarea prezentului 

raport pentru a oferi aceeași claritate și relevanță informațiilor evaluate și a rezultatelor obținute. 

 În eventualitatea realocării bugetare ca urmare a etapei 2 de evaluare a implementării SDL, GAL 

Vrancea Sud Est va trebui să realizeze o actualizare a nevoilor din teritoriu de la acea data în vederea asigurării 

continuității și eficienței finanțării PNDR în teritoriul deservit. 

 

 Lecțiile învățate înglobează acele cunoștințe, probleme, evenimente, recomandări și învățăminte în 

urma desfășurării activităților de evaluare a implementării SDL care au ca scop evitare a acelorași situații pe 

viitor. 

 Principalele lecții învățate sunt: 

 SDL trebuie să fie realist și adaptat cerințelor din teritoriul deservit.

 Măsurile propuse prin SDL să fie complementare cu strategiile de dezvoltare locale/județene/naționale 

în care sunt implicate UAT-urile partenere GAL.

 Structura SDL trebuie revizuită ori de câte ori condițiile de implementare se schimbă.

 Implementarea SDL trebuie să respecte și să atingă anumite standarde de calitate și performanță, iar 

rezultatele să producă o schimbare vizibilă. 

 Fondurile disponibile în planul de finanțare trebuie să fie gestionate având în vedere 3 principii: 

 Economicitate 

 Eficacitate 

 Eficiență. 

 Având în vedere faptul că o evaluare se poate face în cazul finalizării proiectului, prezenta evaluare a 

demonstrate că o evaluare (intermediară) poate fi realizată și în condițiile nefinalizării proiectului. 

 Considerăm oportună evaluarea implementării SDL la un moment intermediar pentru a veni în 

întâmpinarea eventualelor probleme și soluționarea acestora în timp real și suficient pentru a nu eșua în 

implementarea ei. 
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 Activitățile de comunicare/animare/informare trebuie să fie permanente pentru o înțelegere mai bună în 

rândul potențialilor beneficiari a procedurilor de lucru, a regulamentelor și a ghidurilor de finațare/implementare 

a proiectelor. 

 Egalitatea de șanse a fost abordată din perspectiva conștientizării importanței conceptului de egalitate 

de șanse, dar și a promovării lui în majoritatea acțiunilor implementate, urmărindu-se neoperarea niciunui criteriu 

subiectiv cu potential de discriminare. 

 Resursele financiare alocate GAL nu sunt suficiente. Acest aspect implică cele 2 componente 

existențiale ale funcționării GAL-ului: 

a) Pentru a avea o echipă de proiect competitivă și profesionistă terbuie să angajezi personal calificat 

în domeniu, ceea ce presupune plata unor salarii în funcție de studiile de specialitate făcute și 

răspunderea exercităriii funcției în cadrul GAL. La toate aceste aspecte se adaugă și un mediu 

legislativ instabil care poate influența negativ fondurile stabilite la data semnării contractului de 

finanțare. 

b)  Satisfacerea nevoilor din teritoriul deservit, deoarece mediul economico-social este si el influențat 

de factori diverși.   

prezentului raport se va face conform prevederilor Ghidului 

Operațional privind Evaluarea Implementării SDL și în scopul asigurării transparenței privind activitatea GAL și 

stadiul implementării SDL astfel: 

 prin publicarea pe site-ul www.galvranceasudest.ro, 

  transmiterea către AM PNDR, CDRJ  

  factorilor interesați la nivel local. 

 

Nr. crt Nume și prenume expert Funcție în GAL Data Semnătură 

1 Alexandru Iona Expert monitorizare/evaluare 07.12.2018  

2 Dediu Mihaela Expert monitorizare/evaluare 07.12.2018  

3 Sandu Justin Responsabil animarea teritoriului 07.12.2018  

4 Necula Ionel Gabriel Manager proiect 07.12.2018  

5 Vasilache Valerica Mirabela Responsabil financiar 07.12.2018  
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