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Capitolul  I  REZUMAT 

   

I.1. INTRODUCERE   

 Acest Raport prezintă concluziile şi recomandările reiesite ca urmare a evaluării implementării 

Strategiei de Dezvoltare Locala (SDL)  a Asociatiei Grupul de Actiune Locala Microregiunea Belcesti-

Focuri (GAL Microregiunea Belcesti -Focuri sau GAL B-F) pentru perioada cuprinsă între 25.11.2016 si 

01.10.2018.  

 Evaluarea este obligatorie conform art. 33 din Regulamentul European nr. 1303/2013 și a 

prevederilor PNDR, realizandu-se cu respectarea prevederilor Ghidului operațional privind evaluarea 

implementării Strategiei de Dezvoltare Locală.  

  Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Microregiunea  Belcesti-Focuri a fost evaluata in scopul 

elaborarii unei analize aprofundate, profesioniste, de sorginte socio-economica, al carei rezultat sa fie 

identificarea si cuantificarea realizarilor la nivelul comunitatii in perioada de referinta.  

 Inafara de rezultate, se identifica si schimbarile generate in teritoriu de implementarea SDL, cu 

explicarea mecanismelor ce au asigurat realizarea de beneficii. Pe de alta parte, in urma analizei se 

releveaza si lipsurile, lacunele, criticitatile ce au aparut in timpul implementarii SDL si se ofera 

recomandari adecvate ce pot asigura cresterea relevantei rezultatelor fata de obiectivele SDL. In plus, 

evaluatorii identifica potentiale cai de a se imbunatati impactul implementarii SDL in termeni de 

eficienta si eficacitate , precum si in conditii de sustenabilitate.  

 In cadrul analizei s-a evidentiat modalitatea de operare a strategiei in decursul implementarii, 

rezultatele pe care le generează si impactul previzibil in urma recomandarilor de crestere a eficacitatii. 

        In acest mod, raportul de evaluare poate reprezenta fundamentul unor potentiale modificari, 

diversificari si actualizari ce se pot aplica pe parcursul implementării SDL, pornind de la acele aspecte 

pe care evaluatorii le considera a fi necesare a fi schimbate. 

 In baza Planul de evaluare aprobat de catre Comitetul Director al GAL Microregiunea Belcesti- 

Focuri, cu respectarea prevederilor calendarului de evaluare, s-a efectuat evaluarea implementarii 

SDL la nivelul teritoriului in perioada 25 noiembrie 2016 – 01 octombrie 2018.  

 Pana in data de 20 februarie se realizeaza diseminarea rezultatelor evaluarii iar pana in data de 

28 februarie 2019 se realizeaza aprobarea Raportului final de catre membrii Comitetului de 

Coordonare a Evaluarii Implementarii SDL (CCEI).     

 Echipa de evaluatori implicata in elaborarea evaluarii SDL a fost constituita din experti ai 



Asociatiei “Albastru de Voronet”, principalii experti evaluatori fiind doamnele Doina Cociorvei si 

Liliana Olivia Enachescu.  

 La colectarea datelor si a informatiilor necesare elaborarii evaluarii au participat in diferite 

moduri si momente, echipa tehnica a GAL, membri ai Comitetului Director si ai Comitetului de 

Coordonare a Evaluarii Implementarii SDL, lideri locali, beneficiari ai proiectelor, colaboratori 

institutionali ai GAL, reprezentanti ai comunitatii microregiunii. 

  Strategia de Dezvoltare Locala coroborata cu Planul de Acțiuni pentru implementarea acesteia, 

include obiectivele de dezvoltare rurala a caror indeplinire asigura implementarea Strategiei “Europa 

2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii” si a celor trei priorități ale Uniunii 

Europene în domeniul dezvoltarii rurale: a)Prioritatea 1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a 

inovării în agricultură, silvicultură și zonele rurale, in special domeniul de intervenție 1A (DI) - 

Încurajarea inovării, a cooperării și a creării unei baze de cunoștințe în zonele rurale; b) Prioritatea 2: 

Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile 

și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionării durabile a pădurilor, in special DI 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) si DI 2B (Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor 

fermieri calificați corespunzător și, în special, a reînnoirii generațiilor); c) Prioritatea 6: Promovarea 

incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale, in special DI 6A ( 

Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de 

muncă) si DI 6B (Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale);  

 

I.2. METODOLOGIE SI ACTIVITATI REALIZATE  

 Evaluarea s-a realizat în cinci etape si anume : 

Etapa nr. 1- Planificarea evaluării și selectarea evaluatorului 

Etapa nr. 2 - Elaborarea metodologiei de evaluare detaliate 

Etapa nr. 3 - Derularea activității de evaluare propriu-zise 

Etapa nr. 4-  Întocmirea raportului de evaluare 

Etapa nr. 5- Comunicarea rezultatelor evaluării       

 In conformitate cu recomandarile Ghidului operational privind evaluarea SDL, evaluarea SDL 

GAL Microregiunea Belcesti-Focuri s-a axat pe urmatoarele teme:  



1. Logica de intervenție a strategiei 

2. Eficacitatea și eficiența operațiunilor și contribuția lor la obținerea rezultatelor și a impactului 

prevăzute de strategie 

3. Contribuția SDL la aria de intervenție 6B 

4. Mecanismul de implementare al strategiei 

5. Aplicarea metodei LEADER 

6. Valoarea adăugată a metodei LEADER 

7. Factorii de succes și de insucces. 

 Pornind de la Logica de interventie a SDL, in vederea facilitarii obtinerii datelor si informatiilor 

necesare analizei implementarii , au fost elaborate si propuse 4 tipuri de Chestionare diferite (pentru 

angajati, beneficiari ai masurilor, membri ai GAL, non-membri- colaboratori institutionali, etc). 

 In acest mod s-a asigurat standardizarea participarii la interviuri si a completarii 

chestionarelor, precum si personalizarea raspunsurilor in functie de tipul de repondent. 

 Chestionarele au inclus intre 13 si 14 întrebări de evaluare, din care 6 întrebări comune, in 

baza celor 7 teme de mai sus, precum si un numar de intrebari suplimentare specifice identificate de 

catre evaluatori a fi necesare pentru analizarea relevantei, eficientei, eficacitatii si  sustenabilitatii 

implementarii SDL GAL, numar ce variaza in functie de tipul repondentului, de domeniul de activitate 

si de relevanta fata de obiectivele SDL.    

 In vederea asigurarii conditiilor de raspunsuri comparabile a fost difuzat repondentilor un 

pachet de informatii relevante privind activitatea GAL in perioada de implementare a SDL in 

microregiunea Belcesti-Focuri. 

 In ceea ce priveste evaluarea eficientei Masurilor de sprijin, intrebarile au fost conectate cu 

aspecte legate de proiectele depuse in perioada evaluata si cu perceptia repondentilor, mai ales a 

beneficiarilor de proiecte, privind relationarea cu GAL si organismele de pe verticala birocratica a 

finantarii LEADER.    

 Chestionarele au fost completate de către un numar de 27 de repondenti din Microregiunea 

Belcesti-Focuri, acoperind o variata plaja de tipologii (publici /privati /non – profit) si de domenii de 

activitate (UAT-uri, ferme agricole, afaceri non-agricole, institutii de stat, persoane fizice).  

 Pentru fiecare întrebare de evaluare au fost definite criterii de evaluare, indicatori de realizare, 

au fost selectate metode de evaluare și surse de date multiple, folosindu-se cel mai adesea 

triangularea surselor de date și a tehnicilor de evaluare aplicate.  



     

 Metodologia de evaluare a fost elaborată de către evaluatori și a inclus următoarele tehnici şi 

instrumente de evaluare: analiza administrativa a documentelor, analiza contrafactuala a 

documentelor, interviuri structurate prin aplicarea de chestionare de evaluare, focus grupul. Grupul 

de repondenti la interviu /participanti la focus grup a inclus membri ai GAL-ului sau beneficiari ai 

sprijinului financiar,  reprezentanți ai societății civile, autorităţilor de stat și comunităţii donatorilor, 

membri ai echipei tehnice a GAL-ului.  

 

I.3. CONCLUZII SI RECOMANDARI 

            La finalul analizarii si evaluarii implementarii SDL GAL Microregiunea Belcesti-Focuri, evaluatorii 

au ajuns la concluzia generala conform careia Logica de interventie a Strategiei este  relevantă in mare 

masura față de nevoile socio-economice si de resursele de dezvoltare ale teritoriului microregiunii, 

obiectivele SDL fiind atinse in perioada evaluata  în mare măsură, respectiv in proportie de 100%.  

 Gradul de indeplinire al obiectivelor SDL se va mentine si in cursul anului 2019 in conditiile in 

care la data prezentei sunt deja lansate 50% din cele 8 Masuri din calendarul de finantari, respectiv 

M4.4A, M7.6B, M2.2A.  

 Masurile de finantare propuse de catre GAL in perioada evaluata au acoperit plaja larga de 

nevoi din teritoriu, pentru solicitanti /beneficiari publici si privati. In conditiile in care s-au bucurat de 

asistenta permanenta din partea echipei tehnice a GAL, potentialii beneficiari au fost deschisi sa 

primeasca informatii si au raspuns cu interes la apelurile de sprijin, asa incat de exemplu pe masura 

3.2B bugetul este deja consumat in totalitate. 

 Din analiza interviurilor si a focus-grupului a rezultat ca opinia repondentilor /participantilor 

este aceea ca valoarea alocata de finantare este insuficienta si nu acopera decat in mica masura 

necesarul din teritoriul GAL Microregiunea Belcesti-Focuri.  

 In ceea ce priveste distributia bugetutului de finantare intre diferitele tipuri de solicitanti, 50% 

din buget este alocat unui numar de 4 masuri dedicate autoritatilor publice si ONG-urilor, iar restul de 

50% este alocat unui numar de alte 4 masuri dedicate mediului de afaceri.  

 De remarcat faptul ca sectorul ONG-urilor este bine reprezentat in teritoriul GAL , existand un 

interes crescut pentru finantarea dezvoltarii si desfasurarii activitatii acestor asociatii ce se dovedesc 

promotori activi in teritoriu a SDL.        

 Opinia concluziva a evaluatorilor este ca la nivelul GAL Microregiunea Belcesti-Focuri, SDL a 



sprijinit în mare măsură dezvoltarea locală în zonele rurale aferente teritoriului respectiv. 

 Evaluatorii au elaborat  un cadru de întrebări de evaluare,  format pe de o parte dintr-o serie 

de  întrebări comune, conform Ghidului Operational de Evaluare a Implementarii Strategiilor de 

Dezvoltare Locala, iar pe de alta parte dintr-o serie de întrebări specifice, personalizate pe tipul de 

repondenti si pe relatia potentiala referitoare la SDL si implementarea acesteia.  

 In general a fost aplicata metoda triangularii informatiilor, datelor si a surselor, rezultatele 

obținute reflectand percepția repondentilor la momentul evaluării, existand potentialitatea ca acestia  

sa-si schimbe in timp opiniile.   

 In urma analizei si evaluarii datelor, informatiilor si documentelor accesate in cadrul 

verificarilor, interviurilor prin chestionare si a focus-grupului, evaluatorul considera urmatoarele 

concluzii si face urmatoarele recomandari pentru imbunatatirea implementarii SDL la nivelul 

microregiunii GAL Belcesti -Focuri : 

a) concluzie: s-a constatat ca nevoile identificate la elaborarea SDL initiale nu s-au schimbat in mod 

fundamental, ca urmare obiectivele SDL satisfac inca in mare masura nevoile din teritoriu; 

recomandare:  monitorizarea continua, profesionista a dinamicii elementelor de progres sau regres ce 

se inregistreaza in teritoriu, in vederea unei reactii adecvate (in termeni de continut si temporal) prin 

adaptarea la schimbarile inregistrate de factorii soci-economici si demongrafici;  

b) concluzie:  s-a constatat un interes crescut privind  sprijinul financiar al GAL, atat din partea UAT-

urilor cat si a beneficiarilor privati, in asa grad incat, de exemplu, pe una din masuri (M3.2B), la data 

evaluarii bugetul este deja consumat;  

recomandare: testarea permanenta de intentiilor de accesare la masurile de sprijin din partea 

potentialilor solicitanti /beneficiari, atat prin mijloace proprii (discutii, intalniri face-to-face, 

organizarea de evenimente de tip focus grup) cat si prin apelarea la expertiza de specialitate in 

vederea identificarii din timp a eventualelor schimbari /nevoi a fi rezolvate / criticitati ale unor 

domenii / oportunitati de orice fel care pot impulsiona spiritul antreprenorial si/sau civic-comunitar.    

c) concluzie:  s-a constatat faptul ca nu exista Masuri lansate pentru care sa nu se fi depus proiecte, 

procentul de absorbtie fiind de 100% , mai putin Masura 5.6A unde unul din solicitanti a fost respins 

din eroarea materiala a INS, dar a depus proiectul in sesiunea urmatoare;  

recomandare: monitorizarea continua a problemelor tehnice cu care se confrunta solicitantii si 

publicizarea catre alti potentiali solicitanti a spetelor specifice;  

d) concluzie:  una din probleme ridicate de toti repondentii este lipsa sau insuficienta unor firme de 



consultanta care sa aiba expertiza in scrierea de proiecte si care sa poata acorda suport solicitantilor; 

 recomandare : organizarea de catre GAL , inclusiv in colaborare cu firme specializate de cursuri 

/sesiuni de instruire in scrierea proiectelor, atat pentru membrii eligibili a fi finantati de catre GAL cat 

si pentru alti membri ai comunitatii, inclusiv cu plata unor taxe.    

e) concluzie:  atat la nivelul angajatilor GAL cat si a beneficiarilor de proiecte exista perceptia unei 

prea mari birocratii documentare si a unei crescute impredictibilitati privind eventuale modificari in 

Ghidurile de finantare;  

recomandare : cresterea colaborarii cu firme de consultanta; 

g) concluzie:  la nivelul GAL nu exista masuri dedicate start up-ului in domeniul non-agricol, finantare 

solicitata de majoritatea repondentilor;  

recomandare: se recomanda introducerea in urmatoarea versiune a SDL a unei masuri forfetare 

pentru start-up-uri in domeniul non-agricol.  

h) concluzie: unul din riscurile majore identificate este acela ca masurile sa nu fie adaptate 

schimbarilor rapide din piata si ca urmare sa nu fie accesate;  

recomandare:  Se recomanda cresterea competentei angajatilor si membrilor GAL prin cursuri de 

instruire /formare profesionala adaptate nevoilor din teritoriu, precum si prin transfer de bune 

practici la nivel local, judetean, regional, national si transnational. 

 

Capitolul II   

CONTEXTUL EVALUĂRII STRAGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA A GRUPULUI DE ACTIUNE LOCALA 

MICROREGIUNEA  BELCESTI -FOCURI  

II.1 Informatii despre GAL Microregiunea Belcesti-Focuri  

Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Belcești-Focuri” are sediul social în județul Iași, localitatea 

Mădîrjeşti, comuna Bălţaţi  și este un parteneriat public-privat format din 37 de parteneri. 

Teritoriul acoperit de Asociatia Grupul de Actiune Locala Microregiunea “Belcești-Focuri” 

aparține din punct de vedere administrativ judetului Iași, fiind o zonă compacta si  uniformă din punct 

de vedere al datelor geografice și economice, care include 8 comune: Bălțați, Belcești, Coarnele 

Caprei, Erbiceni, Fântânele, Focuri, Scobinți, Sirețel ce au  în componență 33 de localități după cum 

urmează: Comuna Bălțații – localitățile Bălțați, Cotârgaci, Filiași, Mădârjești, Podișu, Sârca, Valea 

Oilor; Comuna Belcești – localitățile Belcești, Liteni, Munteni, Satu Nou, Tansa, Ulmi;Comuna 

Coarnele Caprei– localitățile Coarnele Caprei, Arama, Petroșica; Comuna Erbiceni – localitățile 



Erbiceni, Bârlești, Spinoasa, Sprânceana, Totoești; Comuna Fântânele – Sat Fântânele; Comuna Focuri 

– Sat Focuri; Comuna Scobinți - Localitățile Scobinți, Bădeni, Fetești, Sticlăria, Zagavia; Comuna Sirețel 

– Localitățile Sirețel, Berezlogi, Humosu, Satu Nou, Slobozia.  

Suprafata totala a teritoriului este de 497,22 km², cu o populație în număr de 41.656 locuitori  

(conform Recensamantului populatiei din 2011), reprezentând 5,39% din populația totală a județului 

Iași si o densitatea medie fiind de 83,78 locuitori/km². 

Microregiunea Belcești-Focuri se caracterizează atât printr-o omogenitate etnică, folclorică, dar 

și una economică, fiind o regiune preponderent agricolă insumand 12.115 exploatatii agricole , de 

regula de mici dimensiuni (intre 1-2 hectare) , cu grad redus de mecanizare. Din punctul de vedere al 

domeniilor de activitate prepondenta este horticultura o  adevarata traditie in zona.    

La nivelul anului 2011, structura populației la nivelul GAL-lui se împarte în 48,67% populație 

activă și 51,33% populație inactivă, populatia fiind predominanta in toate cele 8 UAT-uri de pe 

teritoriul GAL-ului (peste 60%). 

De remarcat faptul că pe teritoriul comunei Focuri există o minoritate bine închegată de ruși-

lipoveni (~570 persoane) reprezentând 14,80% din populația comunei, minoritatea ce conserva  

tradițiile si obiceiurile specifice si care este sustinuta de GAL Microregiunea Belcesti-Focuri in evitarea 

segregarii la nivel de microregiune.   

In cadrul teritoriului pe anul 2015 s-a inregistrat un număr de 1.226 șomeri ceea ce impune 

sustinerea măsurilor legate de politicile de ocupare a forței de muncă inclusiv prin programe de 

formare continuă și învățare pe tot parcursul vieții. 

  Serviciile și infrastructura de învățământ sunt satisfăcătoare ( 1 creșă, 28 grădinițe, 32 de școli 

primare și secundare, 3 licee, 15 biblioteci), dar calitatea educatiei este precara din cauza slabei dotari 

a infrastructurii educaționale si a lipsei experiență a cadrelor didactice.  

    Din punctul de vedere al infrastructurii de baza , cea rutiera include drumuri europene, drumuri 

naționale, drumuri județene și drumuri comunale,toate localitățile fiind conectate la rețeaua de 

drumuri.  Unul din avantajele competitive ale zonei este pozitionarea pe drumul ce duce spre 

Republica Moldova (la mai putin de 45 de km de frontiera) si starea generală destul de buna a 

drumurilor. În context european Microregiunea Belcești – Focuri are acces la Coridorul 9 European 

prin drumul european E583, ceea ce reprezintă o oportunitate deosebită in ceea ce priveste 

comercializarea la extern si nationala. Legătura cu exteriorul tarii  se poate realiza prin intermediul 

aeroportului internațional Iași (aflat la circa 70 km de teritoriu). 



Parteneriatul dezvoltat in cadrul GAL Microregiunea Belcesti Focuri include autorități publice 

locale (cele 8 comune: Bălțați, Belcești, Erbiceni, Focuri, Fântânele, Coarnele Caprei, Scobinți, Sirețel ), 

ONG-uri, printre care și o asociație care a etniei rușilor-lipoveni;  societăți agricole și cooperative 

agricole;  societăți cu răspundere limitată; întreprinderi individuale; persoane fizice autorizate și 

persoane fizice. 

 Din cei 37 de membri ai GAL Microregiunea Belcesti – Focuri,  8 sunt reprezentanți ai 

administrației publice locale, 29 parteneri privați și reprezentanți ai societății civile, din care 25 

parteneri privați iar 3 sunt parteneri reprezentanți ai societății civile și o persoana fizică. Ca pondere , 

structura parteneriatului se include 21,62% parteneri publici, 65% parteneri privați , 5,41% 

reprezentanti ai societatii civile si 2,7% persoane fizice. 

Pe de alta parte, din punct de vedere al interesului și implicarii în dezvoltarea teritoriului a 

partenerilor GAL Microregiunea Belcești-Focuri, reprezentantii din sectorul public (primariile) sunt 

focusati pe dezvoltarea  infrastructurii de utilități publice, sociale, medicale și de educație, precum și 

de creștere generală a nivelului de bunăstare al comunităților. Reprezentantii mediului de afaceri, 

membri importanti ai comunitatii sunt proprietari ai unor afaceri de succes, lideri de opinie si modele 

de dezvoltare profesionala si personala, care sunt interesati atat in cresterea profitului dar si in 

oferirea de servicii de tip social membrilor mai defavorizati din teritoriu.  

 Partenerii din mediul privat au afaceri în diverse domenii de activitate cum ar fi : ferme mixte 

agro-zootehnice, legumicultra si pomicultura, apicultura , produse de morarit, servicii.    

In teritoriul GAL Microregiunea Belcesti-Focuri, actioneaza Asociatia Crescatorilor de caprine 

care este extrem de activa in sustinerea membrilor in vederea promovarii pe piata, dar si Asociatia 

Comunitatii Rusilor -Lipoveni care are o activitate proficua in pastrarea si promovarea traditiilor 

culturale etnice.  

Direcții principale și responsabilităţi în ceea ce priveşte dezvoltarea teritorială a teritoriului 

identificate sunt diversificarea activităților economice non-agricole și încurajarea micilor 

întreprinzători; crearea, îmbunătățirea și diversificarea facilităților de dezvoltare economică, 

infrastructură fizică locală la scară mica și a serviciilor de bază; creșterea atractivității zonei și 

diminuarea migrației pupulației, în special a tinerilor; îmbunătățirea incluziunii sociale inclusiv în ceea 

ce privește grupurile minoritare. 

 

 



II.2. Strategia de Dezvoltare Locala a GAL Microregiunea Belcesti-Focuri   

 SDL a fost creata si se bazeaza in principal pe constatările, concluziile și recomandările mai 

multor studii, rapoarte de monitorizare și rezoluții relevante care au avut loc anterior crearii GAL-ului , 

fara a se fi realizat un studiu ex-ante propriu-zis.   

 Elaborarea SDL a teritoriului GAL Microregiunea Belcesti-Focuri a fost efectuata prin evaluarea 

situatiei actuale a teritoriului, prin prisma domeniilor de importanta majora pentru dezvoltarea 

viitoare a comunitatii GAL, cu identificarea necesitatilor si oportunitatilor, a vulnerabilitatilor si 

avantajelor ce concura la atingerea tintei reprezentate de dezvoltarea durabila, cresterea 

standardelor de viata, a evolutiei sociale si economice pentru populatia ce locuieste sau desfasoara 

activitati pe teritoriul acestui GAL. 

 Prin implementarea SDL GAL Microregiunea Belcesti - Focuri urmareste aceleasi obiective 

generale si specifice Politicii Agricole Comune a UE, axei LEADER si Programului National de 

Dezvoltare Rurala 2014-2020. 

 Prin actiunile specifice implementarii SDL s-a urmarit dezvoltarea micro-regiunii intr-o maniera 

specifica in scopul reducerii dezechilibrelor economice si sociale si a decalajelor dintre segmentul 

urban si rural. 

 Activitatile pentru implementarea strategiei si masurile specifice acesteia contribuie la 

diversificarea activitatilor economice non-agricole si incurajarea micilor intreprinzatori din teritoriu, la 

crearea, imbunatatirea si diversificarea facilitatilor de dezvoltare economica, infrastructura fizica 

locala la scara mica si a serviciilor de baza, la cresterea atractivitatii teritoriului si la imbunatatirea 

incluziunii sociale inclusiv in ceea ce priveste grupurile minoritare/etnice si protejarea si conservarea 

patrimoniului natural si cultural rural. 

Prioritatile strategiei s-au axat pe solutionarea nevoilor identificate in analiza SWOT  prin 

dezvoltarea de activitati care sustin dezvoltarea sectoarelor care contribuie la calitatea vieții și crearea 

unui mediu local favorabil întemeierii și dezvoltării familiei, dezvoltarea pietei muncii, stimularea 

cresterii numarului de locuri de munca in teritoriul GAL, cresterea si imbunatatirea nivelului de 

educatie si competente al populatiei tinere din teritoriul GAL,dezvoltarea infrastructurii scolare si 

sociale,conservarea si promovarea traditiilor si a patrimoniului arhitectural si cultural. 

Obiectivele Strategiei de dezvoltare locala: 

 Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă 



 Favorizarea competitivității agriculturii 

 Aceste obiective sunt in directa legatura cu realizarea si implementarea urmatoarelor masuri: 

 

Obiectivul O1:   

Masura M1.1C: Cursuri de formare profesională pentru îmbunătățirea competențelor și cunoștințelor 

în domeniul agricol  

Masura M2.2A: Susținerea fermelor mici cu scopul orientării către piață 

Masura M3.2B: Reînnoirea generațiilor de agricultori 

Masura M4.4A: Conservarea, protectia si mentinerea biodiversității naturale a zonelor protejate 

Masura M5.6A: Diversificarea economiei rurale prin susținerea întreprinderilor din sectorul non-

agricol 

Masura M6.6B: Investiții în infrastructura fizică de bază 

Masura  M7.6B: Investiții pentru dezvoltarea infrastructurii sociale   

Masura M8.6B: Dezvoltarea teritoriilor cu populații constituite preponderent din minorități 

Obiectivul O2: 

Masura M1.1C: Cursuri de formare profesională pentru îmbunătățirea competențelor și cunoștințelor 

în domeniul agricol  

Masura M2.2A: Susținerea fermelor mici cu scopul orientării către piață  

Masura M3.2B: Reînnoirea generațiilor de agricultori 

 Obiectivele SDL sunt convergente cu interventiile PNDR privind dezvoltarea locala in zonele 

rurale, si anume : 

6A) Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea 

de locuri de muncă 

6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale 

 Strategia, per ansamblu, este consistenta, extrem de ambițioasa și coerenta urmând logica 

intervenției de la analizarea contextelor, la elaborarea politicilor și implementarea acestora.  

 Ca urmare a evaluării finale, poate fi concluzionat că Strategia de Dezvoltare locala 2017-2018  

este relevantă contextului actual, iar domeniile  de intervenție incluse în Strategie, reflectă 

necesitățile-cheie de dezvoltare rurala, luand in considerare atat resursele existente (umane, 

materiale, naturale si fiananciare) cat si deschiderea spre inovare si competitivitate specifica 

economiei moderne. .  

 



II. 3. Descrierea masurilor si a grupurilor tinta din Strategia de Dezvoltare Locala 

 Masurile susmentionate ce sunt incluse in cadrul SDL GAL Microregiunea Belcesti -Focuri se 

adreseaza tuturor grupurilor tinta ce se regasesc in teritoriul de referinta, cu personalizarile ilustrate 

in Tabelul de mai jos.  

DESCRIEREA MĂSURILOR DE FINANTARE DIN CADRUL STRATEGIEII DE DEZVOLTARE LOCALA- GAL 

MICROREGIUNEA BELCESTI-FOCURI SI A GRUPURILOR TINTA  

Cursuri de formare profesională pentru îmbunătățirea competențelor și cunoștiințelor în 

domeniul agricol- M1.1C 

 

Obiectivele specifice 

 OS 1. Dobandirea de informatii si cunostinte relevante tehnic și al economiei, precum și 
aspecte legate de mediu care sa permita gospodarirea durabila a terenurilor agricole, 
cresterea calitatii managementului la nivel de ferma, contribuind astfel la imbunatatirea 
conditiilor de viata si reducerea somajului in zonele rurale.  

Descrierea activităţilor desfăşurate 

 Îmbunătățirea cunoștințelor fermierilor în scopul practicării de tehnici și tehnologii agricole și 
inovative; 

 Îmbunătățirea cunoștințelor legate de standarde comunitare la nivelul fermei, gestionarea 
gunoiului de grajd, îmbunătățirea calității producției  

 Diversificarea activităților în exploatațiile agricole; 

 Dobândirea și îmbunătățirea cunoștințelor privind managementul durabil al terenurilor 
agricole, însușirea cunoștințelor privind implementarea angajamentelor de agro-mediu şi 
climă și agricultură ecologică; 

 Managementul general al fermei (contabilitate, marketing, cunoștințe TIC, etc) 

 

GRUPURILE TINTA ALE ACESTEI MASURI  

Beneficiari direcţi : Furnizor de formare profesională sau servicii pentru dobândirea de 
competențe în sectoarele agricol, alimentar și forestier (public sau privat, inclusiv ONG-uri);  

Reînnoirea generațiilor de agricultori- M3.2B 

 

Obiectivele specifice 

OS.1 Creșterea numărului de tineri fermieri care încep pentru prima dată o activitate agricolă ca 

șefi/conducători de exploatație, fiind încurajați să devină competitivi;  

OS.2 Îmbunătățirea managementului, creșterea competitivității sectorului agricol și sprijinirea 

procesului de modernizare și conformitate cu cerințele pentru protecția mediului, igienă și 

bunăstarea animalelor și siguranța la locul de muncă; 

OS.3 Crearea posibilității tinerilor fermieri rezidenți, cu un minim de cunoștințe de bază, în vederea 

instalării ca șefi/conducători ai exploatației agricole. 

Descrierea activităţilor desfăşurate 

 Sprijinul se acordă în vederea facilitării stabilirii tânărului fermier în baza Planului de Afaceri 



Cursuri de formare profesională pentru îmbunătățirea competențelor și cunoștiințelor în 

domeniul agricol- M1.1C 

 

Beneficiari indirecti : Persoane angajate în sectoarele agricol, alimentar și silvic, al gestionarilor de 
terenuri și IMM-uri care își desfășoară activitatea în cadrul teritoriului GAL Microregiunea 
Belcești-Focuri, potențiali beneficiari ai măsurilor din SDL.  

(PA). Toate cheltuielile propuse în PA, inclusiv capitalul de lucru şi activitățile relevante pentru 

implementarea corectă a PA aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora. 

 Investiții în active corporale: teren agricol, construcții, echipamente, utilaje, mijloace de 
producție, etc.  

GRUPURILE TINTA ALE ACESTEI MASURI  

 
Benficiari directi : tânărul fermier așa cum este definit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013*, care se 
instalează ca unic șef al exploatației agricole; 
persoană juridică cu mai mulți acționari unde un tânăr fermier, așa cum este definit în art. 2 din 
R(UE) nr. 1305/2013 se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce 
privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de 
exploatație și deține cel puțin 50%+1 din acțiuni. 
Beneficiari indirecti :  Societate civilă, entități private, entități publice. 

 

Susținerea fermelor mici cu scopul orientării către piață- M2.2A 

 

Obiectivele specifice 

 OS 1. Susținerea fermelor mici pentru creșterea orientării către piață precum și a veniturilor 
acestora. 

 OS 2. Îmbunătățirea sistemului de management al exploatației și creșterea competitivității 
sectorului agricol prin aplicarea unor practici agricole prietenoase mediului. 

Descrierea activităţilor desfăşurate 

 Facilitarea  dezvoltării fermelor mici în baza Planului de Afaceri (PA). 

GRUPURILE TINTA ALE ACESTEI MASURI  

Beneficiari directi :Fermieri cu drept de proprietate și/sau drept de folosință pentru exploatații 
agricole din categoria de fermă mică, cu excepția persoanelor fizice neautorizate.  
Beneficiari indirecti: Societate civilă, entități private, entități publice. 

 

Conservarea, protectia si mentinerea biodiversității naturale a zonelor protejate – M4.4A 

 

Obiectivele specifice 

 OS.1 – Investiții realizate la nivelul teritoriului pentru acțiuni de promovare și conservarea 

biodiversității. 

 OS. 2 – Sensibilizare și conștientizarea populației din teritoriul GAL Microregiunea Belcești – 

Focuri cu privire la importanța arhitecturală a peisajelor și a zonelor Natura 2000.   



Conservarea, protectia si mentinerea biodiversității naturale a zonelor protejate – M4.4A 

 

Descrierea activităţilor desfăşurate 

 Campanie de sensibilizare/constientizare, actiuni de informare prin diverse mijloace a 

populatiei GAL cu privire la importanta patrimoniului natural: biodiversitate si peisaje,  

 Realizarea de marcaje pana la si in zonele protejate, amplasarea de panouri de 

semnalizare si panouri informative, ingradiri, bornare, realizare puncte de observare/ 

observatoare de animale, pasari etc. (constructii usoare din materiale nepoluante, 

traditionale).  

 Organizarea de ateliere educationale, demonstrative pentru comportamente eco-civice 

adecvate, activitati in natura si/sau pentru recunoasterea/identificarea/ prezentarea 

resurselor naturale ale teritoriului, cu caracter permanent sau temporar (cursuri 

demonstrative, ateliere educationale de conservarea mediului, amenajarea unor 

colectii/expozitii floristice, dendrologice, ateliere de creatie, etc.).  

Ateliere de informare si de lucru/actiuni directe de informare a populatiei adulte, antreprenori, 

fermieri si alte grupuri privind valoarea economica a ecosistemelor naturale si dezvoltarea durabila ca 

vector de dezvoltare a mediului rural. 

GRUPURILE TINTA ALE ACESTEI MASURI  

Beneficiari directi : Organizații neguvernamentale și nonprofit, înființate legal, organizate și 
conduse conform legislației românești în vigoare cu privire la organizațiile neguvernamentale 
constituite conform prevederilor OG nr. 26/2000 sau a Legii nr. 21/1924 privind asociațiile și 
fundațiile cu modificările și completările ulterioare.  
Beneficiari indirecti : Societatea civilă 

 

Diversificarea economiei rurale prin susținerea intreprinderilor din sectorul non-agricol- M5.6A 

 

Obiectivele specifice 

 OS.1 Facilitează diversificarea economiei rurale, dezvoltarea economică a zonelor rurale prin 

sprijinirea intreprinderilor mici și mijlocii şi eradicarea sărăciei;  

 OS.2 Dezvoltarea serviciilor pentru populaţie şi alte activităţi economice; 

 OS.3 Crearea de locuri de muncă. 

Descrierea activităţilor desfăşurate 

Sprijinul se acorda pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul PA, inclusiv capitalul de lucru și 
capitalizarea intreprinderii și activitățile relevante pentru implementarea corectă a PA. 

 Construcţia, extinderea și/sau modernizarea și dotarea clădirilor pentru efectuarea 
activităţilor vizate prin proiect, dotarea aferentã cu echipamente, utilaje noi; 

 Achiziţionarea și costurile de instalare, inclusiv în leasing de utilaje, instalaţii și echipamente 
noi;  

 Investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, 
licențe, drepturi de autor, mărci; 



Diversificarea economiei rurale prin susținerea intreprinderilor din sectorul non-agricol- M5.6A 

 

 

GRUPURILE TINTA ALE ACESTEI MASURI  

Beneficiari directi :   Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care își diversifică activitatea 
prin înființarea unei activități non-agricole în spațiul rural din teritoriul GAL Microregiunea Belcești-
Focuri pentru prima dată; Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, 
respectiv al teritoriului GAL Microregiunea Belcești-Focuri, care își propun activități non-agricole, 
pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin; Micro-întreprinderi și 
întreprinderi mici noi, cu sediul social și punctele de lucru în cadrul teritoriului GAL Microregiunea 
Belcești-Focuri, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani 
fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia;  
Beneficiari indirecti : Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc de 
muncă. 

 

Investiții în infrastructura fizică de bază – M6.6B 

Obiectivele specifice 

 OS.1 Investiții în crearea/ îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructură la 
scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei regenerabile;  

 OS.2 Investiții în crearea/ îmbunătățirea și extinderea servicilor de bază destinate populației 
rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale și a infrastructurii aferente; 

 OS.3 Investiții de uz public în infrastructura de agrement. 

 OS.4 Reducerea sărăciei și îmbunătățirea calității vieții precum și creșterea numărului de 
beneficiari ai serviciilor și infrastructurii de bază din teritoriul GAL Microregiunea Belcești-
Focuri.  

 

Descrierea activităţilor desfăşurate 

 Înființarea, amenajarea spațiilor publice de recreere pentru populația rurală (parcuri, spații de 
joacă pentru copii, terenuri de sport etc); 

 Renovarea clădirilor publice si amenajarea de parcări, piețe, spații pentru organizarea de 
târguri etc.); 

 Achizitionarea de utilaje si echipamente pentru dotarea serviciilor publice locale (de 
deszapezire, intretinere spatii verzi etc.) ; 

Extinderea si modernizarea (inclusiv dotarea) institutiilor de invatamant secundar superior, filiera 

tehnologica cu profil resurse naturale si protectia mediului si a scolilor profesionale in domeniul 

agricol; 

 Restaurarea, conservarea si dotarea cladirilor / monumentelor din patrimoniul cultural imobil 
de interes local de clasa B;  

 Investitii orientate spre transferul activitatilor si transformarea cladirilor sau a altor instalatii 
aflate in interiorul sau in apropierea asezarilor rurale, in scopul imbunatatirii calitatii vietii sau 
al cresterii performantei de mediu a asezarii respective; 

 Sprijin pentru investitii in crearea, imbunatatirea si extinderea tuturor tipurilor de 



Investiții în infrastructura fizică de bază – M6.6B 

infrastructuri la scara mica, inclusiv investitii in domeniul energiei din surse regenerabile si al 
economisirii energiei; 

 Constructia, extinderea si / sau modernizarea retelei de drumuri de interes local; 

 Restaurarea, conservarea si /sau dotarea asezamintelor monahale de clasa B; 

 Modernizarea, renovarea si/sau dotarea caminelor culturale. 

 Îmbunătățirea confortului și siguranței publice prin înființarea/ modernizarea/ extinderea 
rețelelor de iluminat public și/sau instalarea sistemelor de supraveghere;  

 Înființarea/ dezvoltarea/ dotarea infrastructurii de valorificare a produselor locale, piețe 
locale.  

 Investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate 

populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente; 

 

GRUPURILE TINTA ALE ACESTEI MASURI  

Beneficiari directi : Comunele prin reprezentanții lor legali conform legislației naționale în vigoare; 
ONG- uri; Unități de cult conform legislației în vigoare; Persoane fizice autorizate/societăți 
comerciale care dețin în administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, clasa B. 
Beneficiari indirecti :  Societatea civilă 

 

Investiții pentru dezvoltarea infrastructurii sociale- M7.6B 

 

Obiectivele specifice 

OS.1 Investiții în crearea/ îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructură la scară mică;  

OS.2 Reducerea sărăciei și îmbunătățirea calității vieții precum și creșterea numărului de beneficiari ai 

serviciilor și infrastructurii de bază din teritoriul GAL Microregiunea Belcești-Focuri.  

Descrierea activităţilor desfăşurate 

 Înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) creșelor precum și a infrastructurii de tip after-

school, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural, inclusiv demolarea; 

Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale - investiții în reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ 

dotarea centrelor comunitare de intervenţie integrată, a infrastructurii de servicii sociale fără 

componentă rezidențială (centre de zi, centre „respiro”, centre de consiliere psihosocială, centre de 

servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu etc.) 

 Acțiuni materiale și imateriale care conduc la construirea sau reconstruirea, modernizarea, 
reabilitarea, extinderea, dotarea centrelor sociale/infrastructuri sociale, pentru servicii sociale 
prevazute în HG 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a 
regulamentelor–cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu excepția serviciilor 
sociale cu cazare pe timp nedeterminat (infrastructurii de tip rezidențial). 

 Achiziția microbuzelor în cazul proiectelor sociale este eligibilă corelat cu activitățile propuse; 

 Investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri sociale la 



Investiții pentru dezvoltarea infrastructurii sociale- M7.6B 

 

scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei provenite din surse regenerabile și al 

economisirii energiei; 

 

GRUPURILE TINTA ALE ACESTEI MASURI  

Beneficiari directi: Comunele prin reprezentanții lor legali conform legislației naționale în vigoare; 
ONG- uri; GAL Microregiunea Belcești-Focuri- în cazul în care niciun alt solicitant nu-și manifestă 
interesul și se aplică măsuri de evitare a conflictului de interese; Furnizori de servicii sociale; 
Parteneriat între autoritatea publică locală și un furnizor de servicii sociale. 
Beneficiari indirecti :   Societatea civilă 

 

Dezvoltarea teritoriilor cu populații constituite preponderent de minorități;- M8.6B 

 

Obiectivele specifice 

OS.1 Investiții în crearea/ îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructură la scară mică;  

OS.2 Investiții în crearea/ îmbunătățirea și extinderea servicilor de bază destinate minorităților; 

OS.3 Îmbunătățirea calității vieții minorităților la nivelul teritoriului Gal Microregiunea Belcești-Focuri. 

OS.4 Reducerea sărăciei și îmbunătățirea calității vieții precum și creșterea numărului de beneficiari ai 

serviciilor și infrastructurii de bază din teritoriul GAL Microregiunea Belcești-Focuri.  

Descrierea activităţilor desfăşurate 

 Înființarea, amenajarea spațiilor publice de recreere pentru populația rurală din comunitățile 

de ruși-lipoveni (parcuri, spații de joacă pentru copii, terenuri de sport etc.); 

 Renovarea clădirilor publice și amenajarea de parcări, piețe, spații pentru organizarea de 

târguri etc.) în comunitățile cu populație semnificativă de ruși-lipoveni;  

 Achizitionarea de utilaje si echipamente pentru serviciile publice pentru deservirea 

comunitatilor de ruși-lipoveni; 

 Infiintarea si modernizarea (inclusiv dotarea) gradinitelor, numai a celor din afara incintei 

scolilor din mediul rural, inclusiv demolarea, in cazul in care expertiza tehnica o recomanda, in 

comunitatile de ruși-lipoveni;  

 Infiintarea si modernizarea (inclusiv dotarea) creselor precum si a infrastructurii de tip after-

school, numai a celor din afara incintei scolilor din mediul rural, in comunitatile de ruși-

lipoveni; 

 Modernizarea, renovarea si/ sau dotarea caminelor culturale in comunitatile cu populatie 

majoritara a minoritatii ruși-lipoveni; 

 Imbunatatirea sigurantei publice prin infiintarea si/ sau modernizarea retelelor de iluminat 

public si prin sistemele de supraveghere în comunitățile de ruși-lipoveni. 

 Investiții în crearea, îmbunătățirea, modernizarea extinderea și/sau dotarea infrastructurii 



Dezvoltarea teritoriilor cu populații constituite preponderent de minorități;- M8.6B 

 

pentru furnizarea de servicii integrate pentru copii, tineri, adulti / parinti ai comunitatii de ruși 

lipoveni prin intermediul centrelor multi-functionale / punctelor unice de acces la servicii/ 

one-stop shop sau/ si prin implicarea specialistilor din ONG-uri sau a celor de la nivelul 

serviciilor publice de asistenta sociala; 

 Sprijinirea investițiilor în crearea, îmbunătățirea și extinderea infrastructurii de servicii sociale 

/ pentru populatia rusă si furnizarea de servicii in cadrul centrelor comunitare integrate 

medico-sociale; 

 Incurajarea abordarilor inovative in furnizarea de servicii de catre echipe mobile multi-

functionale pentru comunitatile de ruși-lipoveni. 

 

GRUPURILE TINTA ALE ACESTEI MASURI  

Beneficiari directi: Comunele prin reprezentanții lor legali conform legislației naționale în vigoare; 
ONG-uri; Unități de cult conform legislației în vigoare; Persoane fizice autorizate/societăți 
comerciale care dețin în administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă 
B; GAL Microregiunea Belcești-Focuri- în cazul în care niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul și 
se aplică măsuri de evitare a conflictului de interese 
Beneficiari indirecti:   Minoritatea ruși-lipoveni din teritoriul GAL Microregiunea Belcești-Focuri; 
Populația marginalizată din teritoriul GAL Microregiunea Belcești-Focuri. 

  

II.4. Principalele modificari ale Strategiei de Dezvoltare Locala in perioada de implementare  
 
 In cadrul strategiei de dezvoltare locala a Asociatiei Grupul de Actiune Locala Microregiunea 

Belcesti –Focuri, au fost intocmite 8 masuri din care 4 masuri destinate Autoritatilor Publice Locale si 

ONG-urilor si 4 masuri destinate agentilor economici. 

 De la infiintarea Gal Belcesti Focuri pana in 2018 Strategia de Dezvoltare Locală GAL  a fost 

modificată de doua ori. 

 Modificarile aduse strategiei au avut la baza indicatorii de monitorizare specifici fiecarei 

masuri.  

 Ca urmare a analizei acestor indicatori de monitorizare au fost necesare modificari ale 

masurilor in scopul adaptarii si corelarii acestora cu obiectivele  strategiei si indicatorii de rezultat 

previzionati.  De asemenea modificarile au vizat bugetul masurilor, eliminarea anumitor criterii cum 

ar fi platile in avans, restructurarea ratei de sprijin si a sumelor aplicabile, modificarea cuantumului 

minim pe proiect, criterii de eligibilitate ale beneficiarilor . 

 În urma modificarilor operate in SDL, indicatorii de rezultat pentru principalele obiective 

previzionate a fi atinse prin intermediul SDL GAL Belcesti –Focuri  sunt:  

 

Denumirea masurii Indicatori de rezultat (previzionati) 

M1.1C: Cursuri de formare profesională pentru Numărul total al participanților 



îmbunătățirea competențelor și cunoștințelor în 
domeniul agricol 

M2.2A: Susținerea fermelor mici cu scopul 
orientării către piață 

Numărul de exploatații agricole/beneficiari 
sprijiniți: 7  
Numărul de proiecte ce au componente inovative 
sau de protecția mediului: 1 
Număr de locuri de muncă nou create: 3 

M3.2B: Reînnoirea generațiilor de agricultori Numărul de exploatații agricole/beneficiari 
sprijiniț: 1 
Număr de locuri de muncă nou create: 1 

M4.4A:  
Conservarea, protectia si mentinerea 
biodiversității naturale a zonelor protejate 

Suprafata totala agricola (ha) 
Numărul de proiecte ce au componente inovative 
social sau de protecția mediului: 1 
Numarul de arii protejate sau Natura 2000 
implicate in proiect. 

M5.6A:  
Diversificarea economiei rurale prin susținerea 
întreprinderilor din sectorul non-agricol 

Locuri de muncă nou create prin implementarea 
proiectului: 1 
 

M6.6B: Investiții în infrastructura fizică de bază Populația deservită: 50 persoane  
Infrastructuri îmbunătățite: 1 
Populație deservită constituită preponderent de 
minorități: aprox. 570  
Locuri de muncă create: 2 
Numărul de proiecte ce au componente inovative 
social sau de protecție a mediului:1 

M7.6B: Investiții pentru dezvoltarea 
infrastructurii sociale 

Populația deservită: 50 persoane  
Infrastructuri îmbunătățite: 1 
Populație deservită constituită preponderent de 
minorități: aprox. 570  
Locuri de muncă create: 2 
Numărul de proiecte ce au componente inovative 
social sau de protecție a mediului:1 

M8.6B: Dezvoltarea teritoriilor cu populații 
constituite preponderent din minorități 

Populația deservită: 50 persoane  
Infrastructuri îmbunătățite: 1 
Populație deservită constituită preponderent de 
minorități: aprox. 570  
Locuri de muncă create: 2 
Numărul de proiecte ce au componente inovative 
social sau de protecție a mediului:1 

 
Modificarile aduse SDL vizeaza inclusiv componenta  bugetara a masurilor astfel: 

Masura 6.6B - Investitii in infrastructura fizica de baza - valoarea alocata acestei masuri a fost de  

1.111.996,03 euro, sprijin nerambursabil in procent de 100%. Ulterior s-a realizat o modificare de SDL 

si s-a marit valoarea alocata acestei masuri prin realizarea unei realocari cumuland astfel 1.121.996,03 

euro. 

 



Buget total aferent masurilor din Strategia de Dezvoltare Locala a GAL Microregiunea Belcesti-
Focuri. 
 

PRIORITATE MĂSURA 

INTENSITA
TEA 

SPRIJINUL
UI 

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 
NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ2 

(FEADR + BUGET NAȚIONAL) 

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 
NERAMBURSABILĂ/PRIO
RITATE (FEADR + BUGET 

NAȚIONAL) 

VALOARE 
PROCENTUALĂ3 (%) 

EURO EURO 

1 M 1/ 1C 100% 15 824,77 15 824,77 0,79% 

2 

M 2/ 2A 100% 105 000,00 
195 000,00 9,77% 

185 000,00 9,27% 

M 3/ 2B 100% 
90 000,00     

80 000,00     

3       0 0,00% 

4 
      

0 0,00% 
      

5 M 4/ 4A 100% 19 710,83 19 710,83 0,99% 

6 

M 5/ 6A 100% 
  1 371 198,95 68,70% 

100 000,00 1 381 198,95 69,20% 

M 6/ 6B 100% 
1 111 996,03     

1 121 996,03     

M 7/ 6B 100% 79 202,92 
    

    

M 8/ 6B 100% 80 000,00 
    

    

 

CAPITOLUL III. Scopul si Obiectivele evaluarii  

 Analizarea implementării Strategiei de Dezvoltare locala (SDL) a Gal Microregiunea Belcesti-

Focuri   urmareste identificarea realizărilor și punctelor slabe în procesul de implementare și oferirea 

de  recomandărilor corespunzătoare in vederea  indeplinirii conditiilor de relevanța (fata de 

obiectivele SDL), de eficacitatea si eficienta (fata de resurse), de impact si sustenabilitate a acesteia. 

 Scopul evaluării SDL este de a asigura creşterea responsabilităţii şi transparenţei implementării 

strategiei, cu referire la autorităţile responsabile, la actorii implicaţi în managementul, coordonarea şi 

promovarea SDL şi la publicul ţintă, în general, şi de a crea premisele pentru îmbunătăţirea 

implementării şi managementului acesteia. 

 Ca urmare, evaluarea SDL pentru GAL Microregiunea Belcesti -Focuri implica  analizarea 

impactului socio-economic al SDL asupra dezvoltării durabile şi echilibrate a teritoriului microregiunii 

si asupra prioritatilor comunitare. In acelasi timp, prin analiza celor 4 teme transversale, evaluatorul 



are oportunitatea de a aprecia eficacitatea si eficienta actiunilor echipei GAL in lumina relevantei si 

sustenabilitatii (de la selectia masurilor pana la implementarea proiectelor finantate cu sprijin 

LEADER). 

 

 Obiectivele specifice ale evaluarii urmăresc: 

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

obiectivele preconizate au fost îndeplinite; 

 Examinarea măsurii în care strategia in anasamblul sau (axe prioritare, obiective, etc.) este în 

continuare relevantă şi coerentă în contextul modificărilor socio-economice; 

 Analiza progresului înregistrat în implementarea strategiei si atingerea obiectivelor şi 

identificarea factorilor externi şi interni care au o influenţă asupra performanţelor 

managementului GAL; 

 Evaluarea eficienţei sistemului de implementare a strategiei; 

 Evaluarea eficientei si eficaciatii masurilor de sprijin in raport cu indicatorii de rezultat si 

impact 

 Revizuirea targeturilor stabilite pentru indicatorii de impact datorită modificării masurilor ca 

urmare a realocării de fonduri. 

 Sustenabilitatea strategiei prin introducerea de noi actiuni in vederea atingerii obiectivelor.  

       

CAPITOLUL IV. METODOLOGIA  DE EVALUARE 

 

IV.1 Fazele evaluarii  

 Metodologia luată în considerare pentru desfăşurarea evaluării s-a orientat pe dezvoltarea 

aspectelor generale ale Ghidului operational privind evaluarea strategiei de dezvoltare locala, 

consolidând colaborarea  tuturor actorilor implicaţi în proces, cu scopul de a creşte consistenţa 

rezultatelor evaluării şi de a genera procese, instrumente şi experienţe care să poată contribui la 

îmbunătăţirea implementarii SDL. Metodologia a dezvoltat cele patru faze ale procesului de evaluare 

luand în considerare si limitele găsite pe parcursul desfăşurării sale.  

 a) Faza de structurare se referă la dobândirea de către evaluator a unei înţelegeri clare a 

programului, măsurilor acestuia şi logicii intervenţiei, a întrebărilor de evaluare şi a sarcinilor de 

evaluare. Evaluarea intermediară reexaminează toate aspectele din perspectiva continuităţii, 

valabilităţii strategiei, logicii intervenţiei precum si concorddanta cu obiectivele stabilite. 

 Procesul de structurare a permis stabilirea valabilităţii şi relevanţei informaţiilor de plecare şi a 

modului de răspuns la problemele generale de evaluare. Pornind de la întrebările de evaluare comune 

si specifice, evaluatorii au propus criterii şi indicatori care să permită structurarea informaţiilor de 

pornire şi orientarea căutării informaţiilor calitative şi cantitative pentru răspuns. În această fază, s-a 

procedat la validarea sistemului de indicatori propus, având în vedere relevanţa acestuia, conform 

metodologiei de răspuns la întrebările care se realizează în şase etape: 

• Scopul şi înţelegerea întrebării. 

• Criterii şi indicatori pentru evaluare. 



• Analiză pentru răspuns. 

• Răspuns 

• Concluzii şi recomandări. 

• Limitările răspunsului. 

 b)Faza de observare are drept rol principal acela de a identifica sursele, instrumentele şi 

abordările relevante pentru colectarea datelor, în principal date de rezultat şi, unde este posibil, date 

de impact. Toate acestea vor presupune  cu preponderenta abordări de cercetare primară.  

 c) Analizarea implică procesarea şi sintetizarea tuturor informaţiilor disponibile care  

contribuie la evaluarea impactului în raport cu obiectivele strategiei, dar si progresele realizate în 

ansamblu. Evaluarea sau aprecierea implică dezvoltarea răspunsurilor la întrebările comune şi 

specifice ale evaluării, emiterea concluziilor şi dezvoltarea recomandărilor, inclusiv a celor referitoare 

la potenţialele modificări ale strategiei  bazate pe datele din analiza.  

            d) Evaluarea  

 Evaluarea Strategiei de dezvoltare locala  acoperă perioada de implementare 2016-2018, fiind 

luate în calcul măsurile pentru care au fost depuse proiecte cuprinde întreg teritoriul Gal 

Microregiunea Belcesti-Focuri. 

 Procesul de evaluare a fost orientat către formularea unor concluzii finale care să caracterizeze 

starea implementării SDL, realizările, impactul şi rezultatele acesteia. În plus, se formulează 

recomandări operaţionale pentru îmbunătăţirea planificării, execuţiei, monitorizării şi evaluării SDL, 

pentru îmbunătăţirea şi maximizarea rezultatelor, a impactului  si sustenabilitatii. 

 Evaluarea oferă informaţii care merg dincolo de simpla constatare a nivelului de realizare a 

anumitor indicatori de monitorizare sau răspunsul la o serie de întrebări concrete. Răspunsurile la 

întrebările de evaluare structurează informaţiile de la particular la general.Astfel, se realizează un 

proces de evaluare care relaţionează informaţiile primare şi secundare cu conţinutul specific al 

fiecărei întrebări. 

 Evaluarea implementarii SDL cuprinde etapele cheie de analiza si evaluare a acesteia, a 

obiectivelor si masurilor din perspectiva relevantei, eficientei, eficacitatii si realizarilor in raport cu 

rezultatele si impactul generat la nivel local.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Fig.2 Elemente si criterii de evaluare a procesului de implementare al SDL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pe durata evaluarii, echipa de experti a analizat si rolul si contributia factorilor interni si 

externi cu impact semnificativ pozitiv si negativ punand in evidenta si relevanta bunelor practici si a 

lectiilor invatate. 

 Concluziile evaluării extrase pornind de la informaţiile secundare au făcut obiectul unei triple 

validări prin sursele de informaţii primare, ceea ce a permis punerea datelor analitice în contextul 

corespunzător pentru o interpretare corectă.  

 În plus, validarea încrucişată a surselor de informare primare cu cele secundare a permis 

identificarea şi corectarea, dacă este cazul, a unor erori de percepţie derivate din poziţia pe care o 

ocupă în procesul de execuţie a SDL, atât responsabilii cât şi beneficiarii. Profunzimea analizelor 

pentru răspunsuri este în relaţie directă cu calitatea şi precizia informaţiilor oferite de sursele 

consultate. 

 Metodologia de evaluare presupune utilizarea unei combinatii de metode de tehnici de 

evaluare cantitativa si calitativa in baza carora s-au dezvoltat raspunsurile la intrebarile comune si 

specifice de evaluare si s-au formulat concluzii si recomandari.  

 Astfel,  s-au aplicat urmatoarele tipuri de analize: 

     Analiza de context: a presupus o analiza a datelor administrative si a celor provenite din surse 

secundare, o studiere amanuntita a  analizei SWOT existente la nivelul Strategiei de dezvoltare locala, 

o reconstituire si o verificare a modelului logic.Prin aceasta activitate s-a permis stabilirea valabilităţii 

SDL 

NEVOI 

MASURI/ACTIUNI 

RELEVANTA 

RESURSE 

IMPLEMENTARE 

REZULTATE 

EFICIENTA 

EFICACITATE 

SUSTENABILITATE 

IMPACT 



şi pertinenţei informaţiei de plecare şi modul de răspuns la evaluarea implementarii Strategiei de 

Dezvoltare locala. In cadrul acestui tip de analiza s-a realizat colectarea si analiza datelor 

administrative ale Gal Microregiunea Belcesti Focuri, dar si a datelor provenind din surse secundare 

(date provenind din Planul national de dezvoltare Regionala NE, Strategia de dezvoltare socio-

econolica a Judetului Iasi LEADER, PNDR 2014-2020 etc). Aceasta activitate a contribuit la 

aprofundarea intelegerii politicii sectoriale si a contextului socio-economic,  si la proiectarea detaliilor 

specifice ale celorlalte tiputi de analize calitative si cantitative.  

    Analiza cantitativa : a presupus colectarea datelor ca urmare a instrumentarii unui a unui 

chestionar adresat angajatilor, membrilor  si non membrilor GAL Microregiunea Belcesti-Focuri. 

Calcularea indicatorilor de rezultat pentru beneficiari (date colectate in urma instrumentarii 

chestionarului) si utilizarea metodelor contrafactuale de comparare a beneficiarilor cu non 

beneficiarii.Analiza cantitativa a fost efectuata in doua etape : in prima etapa s-a efectuat colectarea 

datelor ca urmare a intrumentarii chestionarelor si colectarea datelor din surse secundare ( 

rapoartele de monitorizare a SDL, rapoartele de activitate ,liste de verificari OJFIR si MADR).Aceste 

date au fost folosite pentru calculul indicatorilor de rezultat. In a doua etapa s-a realizat o analiza 

contrafactuala a beneficiarilor si non beneficiarilor masurilor de finanatare din acdrul strategieie de 

dezvoltare locala in scopul masurarii impactului si a rezultatelor acestora. 

    Analiza calitativa : instrumentarea unui interviu structurat pentru angajatii GAL 

Microregiunea Belcesti-Focuri si pentru alti actori cheie relevanti (membri - beneficiari si non membri) 

(autoritati publice locale, scoli, SRL, ONG, institutii publice, persoane fizice din comunitate etc), 

organizarea unui focus grup cu un numar de 15  participanti. 

 Analiza calitativa a implicat :  

 realizarea a 27 de interviuri (5 interviuri cu angajati ai Gal Microregiunea Belcesti-

Focuri; 9 interviuri membri   beneficiari ai finanatarilor, 8 interviuri cu membrii si 5 

interviuri cu non-membri.)   

 realizarea a 2 studii de caz selectate din randul beneficiarilor cu proiecte finantate prin 

intermediul  masurilor  din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala. 

 realizarea unui focus-grup pentru a evalua impactul masurilor de finantare din cadrul 

Strategiei de dezvoltare locala, la care au participat reprezentanti ai GAL Microregiunea 

Belcesti-Focuri, reprezentanti a autoritatilor publice locale, ai institutiilor publice, ai 

mediului de afaceri si asociativ, persoane fizice.   

 La finalizarea acestor analize a urmat raspunsul la intrebarile de evaluare si concluziile si 

recomandarile echipei de evaluatori. 

 
IV.2. Metodologia aplicata in evaluarea Strategiei de Dezvoltare Locala. Verificarea cadrului 

strategic şi logica intervenţiei 

 Analiza logicii interne şi a formulării strategiei a permis evaluatorilor să înţeleagă ierarhia 

obiectivelor acesteia şi strategiile de implementare propuse care au făcut obiectul evaluării. În acest 

sens s-a luat în considerare coerenţa si continuitateaea  strategiei şi a contribuţiei sale la nevoile 

actorilor relevanti identificate in analiza SWOT initiala. Astfel s-a evaluat integrarea priorităţilor 

orizontale (protecţia mediului şi egalitatea de şanse dintre bărbaţi şi femei) din cadrul PNDR 2014-



2020 , Planul national de dezvoltare Regionala NE, Strategia de dezvoltare socio-economica a 

Judetului Iasi, LEADER şi coerenţa lor cu alte programme  (POCU ,POR , FSE ,FEDR ,FC ,POSCCE ). De 

asemenea s-a urmarit corelarea dintre obiectivele generale, obiectivele specifice, activitati, rezultate 

si impact. 

 Matricea logica de interventie a Strategiei de dezvoltare locala vine in sustinerea etapei de 

analiza a relevantei si coerentei logicii de interventie. Prin aceste doua etape se urmareste punerea in 

comun a parametrilor de evaluare care conduc la identificarea punctelor tari si  a punctelor slabe din 

structura logica a strategiei. Intrebarile care au stat la baza acestor doua etape au vizat actualitatea 

ipotezelor de lucru de la care s-a plecat in demersul  de realizare si implementare a strategiei si 

validitatea motivelor interventiei. 

 

 Rezultatele acestei analize au dus la urmatoarele concluzii : 

a) activitatile din cadrul SDL sunt fezabile in raport : 

    - cu nevoile identificate in contextul local, cu obiectivele specifice ale fiecarei masuri de sprijin 

   b) beneficiarii directi si indirecti ai acestor masuri sunt usor identificabili acestia participand la 

activitatile de animare ale GAL  

c) interventia vizeaza grupurile tinta identificate in fisele masurilor de spirjin. 

d) activitatile si masurile de finantare acopera o plaja larga a necesitatilor din teritoriu atat in ceea ce 

priveste beneficarii publici si privati. 

e) masurile de finantare si activitatile sunt realizate cu participarea beneficiarilor din teritoriu, 

    ceea ce a condus la un interes destul de mare din partea acestora pentru a aplica pentru finantare. 

 

De asemenea, rezultatele au concluzionat  urmatoarele: 

f) asurile de finantare au fost modificate la nivel de de buget pentru a flexibiliza accesul la susrsele de 

finantare al tuturor entitatilor. 

g) pentru masurile de finantare care sunt cerute preponderent de beneficiari, valoare alocata este 

suficienta   dar acopera in masura redusa necesarul din microregiune. 

h) deschiderea masurilor de fianatare se face  etapizat, prioritatea avatd activitatile din sectorul 

agricol, celellalte masuri fiind deschise dupa ce primele vor fi fost incheiate. 

i) dezvoltarea si activitatile ONG sunt acoperite destul de bine de masurile strategiei de dezvoltare 

locala actuale.  

 Din punct de vedere al realizarilor planificate se constata ca acestea pastreaza in mare masura 

coerenta cu realizarile cel putin pentru masurile care au fost deschise . Astfel se considera ca pe 

masurile de interes, ponderea proiectelor depuse, eligibile si finantate trebuie sa fie determinanta 

pentru sporirea investitiilor la nivel local dar si pentru cresterea numarului de beneficiari sprijiniti, de 

numar de persoane beneficiare de servicii si infrastructura, de cresterea numarului locurilor de munca 

nou infiintate. 

 Logica de interventie a Strategiei de dezvoltare locala se dovedeste a fi coerenta, clara si bine 

definita, fiind sustinuta de criterille de evaluare care au condus la acest rezultat. 

  



Matricea logică de interventie a Stategiei de Dezvoltare Locală a Asociației GAL MIROREGIUNEA 

BELCESTI-FOCURI   

Obiecti-
vul de 

dezvolta-
re rurală 

Priorități 
de 

dezvolta-
re rurală 

Domenii 
de 

interven-
ție 

Măsuri 

INTRARI/ 
CONTRIBUTIE REZULTATE 

PRECONIZATE 

Realizari 

3. 
Diversifi-
carea 
activități-
lor 
economi-
ce, 
crearea 
de locuri 
de 
muncă, 
îmbună-
tățirea 
infra-
structurii 
și 
serviciilor 
pentru 
îmbună-
tățirea 
calității 
vieții în 
zonele 
rurale 
Obiective 
transver-
sale 
- Mediu 
și climă; 
- Inovare. 

P6: 
Promova-
rea 
incluziu-
nii 
sociale, a 
reducerii 
sărăciei și 
a 
dezvoltă-
rii 
economi-
ce în 
zonele 
rurale 

6B: 
Încuraja-
rea 
dezvoltării 
locale în 
zonele 
rurale 

M7.6B: 
Investiții 
pentru 
dezvoltarea 
infrastruc-
turii sociale 

79202,92 euro Populația deservită: 
50 persoane  
Infrastructuri 
îmbunătățite: 1 
Populație deservită 

constituită 

preponderent de 

minorități: aprox. 570  

Locuri de muncă 
create: 2 
Numărul de proiecte 
ce au componente 
inovative social sau 
de protecție a 
mediului:1 

Masura recent lansata 
– nu s-au inregistrat 
inca realizari 

M6.6B: 
Investiții în 
infrastruc-
tura fizică 
de bază 

1.121.996,03 
euro 
100% 

6 proiecte depuse 
6 infrastructuri 
imbunatatite (3 

drumuri judetene 
reabilitate si 

modernizate, dotare 
cu utilaje, amenajare 

spatii publice) 
Minimm 2 locuri de 

munca create 
6 proiecte cu 

componenta de 
protectie a mediului 

Populatie 
deservita:peste 570 de 
persoane apartinand 

cu preponderenta 
minoritatilor 

 

M8.6B: 
Dezvolta-
rea 
teritoriilor 
cu populații 
constituite 
prepondere
nt din 
minorități  

80.000 euro 
100% 

Masura ce se va 
deschide in luna 
martie Nu s-au 

inregistrat realizari 

3. 
Diversifi-
carea 
activită-
ților 
economi-
ce, 
crearea 
de locuri 
de 
muncă, 
îmbună-
tățirea 
infra-

P6: 
Promova-
rea 
incluziu-
nii 
sociale, a 
reducerii 
sărăciei și 
a dezvol-
tării 
econo-
mice în 
zonele 
rurale 

6A: 
Facilitarea 
diversifi-
cării, a 
înființării și 
a 
dezvoltării 
de 
întreprin-
deri mici, 
precum și 
crearea de 
locuri de 
muncă 

M5.6A:  
Diversifi-
carea 
economiei 
rurale prin 
susținerea 
întreprin-
derilor din 
sectorul 
non-agricol 

100.000,00 
100% 

Locuri de muncă nou 
create prin 
implementarea 
proiectului: 1 
 

3 proiecte depuse 
2 proiecte finanatate 
1 proiect in evaluare ( 
apel 2) 
Cel putin 1 loc de 
munca creat 



structurii 
și 
serviciilor 
pentru 
îmbună-
tățirea 
calității 
vieții în 
zonele 
rurale 
Obiective 
transvers
ale 
- Mediu 
și climă; - 
Inovare. 

1. 
Restruc-
turarea și 
creșterea 
viabilită-
ții 
exploata-
țiilor 
agricole  
Obiective 
transvers
ale 
- Mediu 
și climă; 
- Inovare. 

P2: 
Creșterea 
viabilității 
fermelor 
și a 
competi-
tivității 
tuturor 
tipurilor 
de 
agricul-
tură în 
toate 
regiunile 
și 
promova-
rea 
tehnolo-
giilor 
agricole 
inovatoa-
re și a 
gestionă-
rii 
durabile 
a 
pădurilor 

2A: 
Îmbunătă-
țirea 
performan
ței 
economice 
a tuturor 
exploatații
-lor 
agricole și 
facilitarea 
restructu-
rării și 
moderniză
rii 
exploatații
-lor, în 
special în 
vederea 
creșterii 
participării 
pe piață și 
a orientării 
spre piață, 
precum și 
a 
diversifică-
rii activități 
lor agricole 

M2.2A: 
Susținerea 
fermelor 
mici cu 
scopul 
orientării 
către piață 

105 000 euro 
100% 

Numărul de 
exploatații 
agricole/beneficiari 
sprijiniți: 7  
Numărul de proiecte 
ce au componente 
inovative sau de 
protecția mediului: 1 
Număr de locuri de 
muncă nou create: 3 

4 proiecte depuse si 
aprobate la OJFIR IASI 
Proiectele urmeaza sa 
primeasca finantare 
4 exploatatii agricole 
sustinute 
4 beneficiari sprijiniti 
4 proiecte ce au 
componente inovative 
sau de protectia 
mediului 
Minimum 3 locuri de 
munca create 

1. 
Restruc-
turarea și 
creșterea 
viabilită-
ții 
exploata-
țiilor 
agricole  
Obiective 
transvers

P2: 
Creșterea 
viabilității 
fermelor 
și a 
competi-
tivității 
tuturor 
tipurilor 
de 
agricul-

2B: 
Facilitarea 
intrării în 
sectorul 
agricol a 
unor 
fermieri 
calificați 
corespun-
zător și, în 
special, a 

M3.2B: 
Reînnoirea 
generațiilor 
de 
agricultori 

90.000 euro 

100% 

Numărul de 

exploatații 

agricole/beneficiari 

sprijiniț: 1 

Număr de locuri de 
muncă nou create: 1 

2 proiecte depuse 

2 proiecte finantate 

2 exploatatii agricole 

sustinute 

2 beneficiari sustinuti 

Cel putin 2 locuri de 

munca create 

 



ale 
- Mediu 
și climă; 
- Inovare. 

tură în 
toate 
regiunile 
și promo-
varea 
tehnolo-
giilor 
agricole 
inovatoa-
re și a 
gestio-
nării 
durabile 
a 
pădurilor 

reînnoirii 
genera-
țiilor 

1. 
Restruc-
turarea și 
creșterea 
viabilită-
ții 
exploata-
țiilor 
agricole  
2. Gestio-
narea 
durabilă 
a 
resurse-
lor 
naturale 
și 
combate-
rea 
schimbă-
rilor 
climatice 
3. 
Diversifi-
carea 
activită-
ților 
economi-
ce, 
crearea 
de locuri 
de 
muncă, 
îmbună-
tățirea 
infra-
structurii 
și 
serviciilor 
pentru 
îmbună-

P1: 
Încurajar
ea 
transferul
ui de 
cunoștinț
e și a 
inovării în 
agricultur
ă, 
silvicultur
ă și 
zonele 
rurale 

1C: 
Încurajare
a învățării 
pe tot 
parcursul 
vieții și a 
formării 
profesional
e în 
sectoarele 
agricol și 
forestier 

M1.1C: 
Cursuri de 
formare 
profesional
ă pentru 
îmbunătă-
țirea 
competen-
țelor și 
cunoștin-
țelor în 
domeniul 
agricol  

15824.77 
100% 

Numărul total al 
participanților 
instruiți: 15 

Nu s-au inregistrat 
inca/ masura urmeaza 
a fi deschisa 



tățirea 
calității 
vieții în 
zonele 
rurale 
Obiective 
transvers
ale 
- Mediu 
și climă; 
- Inovare. 

2. Gestio-
narea 
durabilă 
a 
resurse-
lor 
naturale 
și comba-
terea 
schimbă-
rilor 
climatice 
Obiective 
transvers
ale 
- Mediu 
și climă; 
- Inovare. 

P4: 
Reface-
rea, 
conser-
varea și 
consoli-
darea 
eco-
sisteme-
lor legate 
de 
agricul-
tură și 
silvicul-
tură  

4A: 
Refacerea, 
conserva-
rea și 
dezvolta-
rea 
biodiversi-
tății, 
inclusiv în 
Zonele 
Natura 
2000 și în 
zonele în 
care se 
confruntă 
cu 
constrân-
geri 
naturale 
sau cu alte 
constrân-
geri 
specifice, a 
activități-
lor agricole 
de mare 
valoare 
naturală, 
precum și 
a stării 
peisajelor 
europene 

M4.4A:  
Conserva-
rea, 
protectia si 
mentinerea 
biodiversi-
tății 
naturale a 
zonelor 
protejate 

19710,83 euro 
100% 

Suprafata totala 
agricola (ha) 
Numărul de proiecte 
ce au componente 
inovative social sau 
de protecția 
mediului: 1 
Numarul de arii 
protejate sau Natura 
2000 implicate in 
proiect. 

Masura nu a fost 
lansata deci nu s-au 
inregistrat realizari 

 

 Activitatile din cadrul SDL sunt fezabile in raport :- cu nevoile identificate in contextul local, cu 

obiectivele specifice ale fiecarei masuri de sprijin 

 Beneficiarii directi si indirecti ai acestor masuri sunt usor identificabili acestia participand la 

activitatile de animare ale GAL  

Interventia vizeaza grupurile tinta identificate in fisele masurilor de spirjin. 

 Activitatile si masurile de finantare acopera o plaja larga a necesitatilor din teritoriu atat in 

ceea ce priveste beneficarii publici si privati.  

 Masurile de finantare si activitatile sunt realizate cu participarea beneficiarilor din 



teritoriu,ceea ce a condus la un interesa destul de mare din partea acestora pentru a aplica 

pentru finantare. 

De asemenea, rezultatele au concluzionat  urmatoarele : 

 Masurile de finantare au fost modificate pentru a dinamiza absobtia finatarilor si pentru a 

raspunde nevoilor si cerintelor identificare pe durata sesiunilor de animare. 

  Pentru masurile de finantare care sunt cerute preponderent de beneficiari, valoare alocata 

este insuficienta  acoperind in mica masura necesarul din microregiune. 

 Pe de alta parte sunt masuri de finantare care s-au dovedit a nu fi de interes pentru 

beneficiari, ceea ce va duce la o realocare financiara a resurselor catre alte masuri de interes. 

 Dezvoltarea si activitatile ONG nu sunt acoperite in mod satisfacator de masurile strategiei de 

dezvoltare locala actuale. 

 In SDL actual nu exista o masura forfetara pentru start-upuri din domeniul non-agricole. O 

astfel de masura arc crea  posibilitatea dinamizarii pietei de munca in zona, ar creste retentia 

tinerilor in mediul rural si ar scadea migratia acestora, ar duce la imbunatatirea calitatii 

serviciilor in zona rurala si la cresterea calitatii vietii. 

 In perioada de timp scursa de la realizarea actualei strategii de dezvoltare locala pana la 

implementarea acesteia, situatia in teritoriul GAL  s-a schimbat, ceea ce a condus la 

desfiintarea unie masuri de finantare. 

Din punct de vedere al realizarilor planificate se constata ca acestea pastreaza in masura 

medie coerenta cu realizarile din lipsa interesului beneficiarilor pentru anumite masuri de finantare. 

Astfel se considera ca pe masurile de interes, ponderea proiectelor depuse, eligibile si finantate 

trebuie sa fie determinanta pentru sporirea investitiilor la nivel local dar si pentru cresterea numarului 

de beneficiari sprijiniti, de numar de persoane beneficiare de servicii si infrastructura, de cresterea 

numarului locurilor de munca nou infiintate. 

Logica de interventie a Strategiei de dezvoltare locala se dovedeste a fi coerenta, clara si bine 

definita, fiind sustinuta de criterille de evaluare care au condus la acest rezultat. Astfel : 

- Relevanta a fost analizata din perspectiva modului si a masurii in care obiectivele si realizarea 

strategiei de dezvoltare locala sunt in concordanta cu provocarile si specificul dezvoltarii  

spatiului rural dar si cu nevoile si prioritatile beneficiarilor directi si indirecti; relevanta a fost 

analizata si din prisma modificarilor pe care strategia de dezvoltare locala le-a suferit in  cadrul 

perioadei de evaluare.       

- Eficienta strategiei de dezvoltare locala a presupus o analiza a resurselor alocate si a 

rezultatelor implementarii masurilor de sprijin. De asemenea s-a analizat masura in care ar fi 

posibil sa se obtina mai multe realizari si rezultate, prin alocarea unei cantitati mai mici de 

resurse. Aceasta analiza a dus la concluzia ca sunt eficiente masurile care au alocari financiare 

mari astfel incat sa acopere nevoile existente la momentul lansarii apelului de finantare. De 

altfel, tot aceasta analiza a scos la iveala ca alocarea financiara pentru toate masurile din SDL 

nu este suficienta, ca urmare a fost nevoie de realocari si modificari de resurse financiare  de 

la o masura la alta. 

- Eficacitatea a fost analizata din perspectiva realizarilor programului in ceea ce priveste 



schimbarile asteptate. Astfel au fost analizate modificarile care au survenit in cadrul masurilor 

fie pentru schimbarea conditiilor de eligibilitate destinate beneficiarilor care urmau sa depuna 

proiecte in cadrul apelurilor de finantare lansate, fie schimbarea valorii sumelor maxime 

finantate, fie realocarea resurselor. In acest sens s-a analizat eficienta implementarii SDL din 

perspectiva indicatorului financiar (valoarea financiara alocata vs valoare financiara atinsa) si 

din perspectiva implementarii procedurale (selectarea, evaluarea si contractarea) proiectelor 

depuse in cadrul apeluri de finantare lansate de GAL . 

- Rezultatele implementarii Strategiei de dezvoltare locala au fost analizate  din perspectiva 

efectelor produse ca urmare a modificarilor pe care masurile de sprijin le-au suferit. 

Colectarea si analiza indicatorilor de rezultat previzionati si a realizarilor a reprezentat un 

element important pentru evaluare, acestea fiind ulterior completate de informatii provenind 

din analiza chestionarelor, studiilor de caz si a analizei contrafactuale. 

- Impactul  implementarii Strategiei de dezvoltare locala a fost analizat din perspectiva efectelor 

pe care aceasta le-a produs pe termen scurt dar si a efectelor pe termen lung de tipul efecte 

asupra mediului, afecte ale formarii, beneficii socio-economice, cresterea calitatii vietii, 

cresterea numarului de locuri de munca etc.   

 IV.3  Raspunsuri la intrebarile de evaluare 

 In acest sub-capitol se regaseste descrierea intrebarilor de evaluare comune (IC) si specifice( 

IS),  a criteriilor de evaluare si analiza, precum si raspunsurile la aceste intrebari care au fost  

adresate  repondentilor prin tehnica de evaluare a interviului  - instrumentarea unui chestionar.    

      

INTERVIUL  

 Interviul este o metodă de evaluare calitativă  folosită pentru colectarea datelor in mod direct 

de  la persoanele care sunt interesate de activitatile si masurile propuse prin SDL Microregiunea 

Belcești-Focuri.  

 Interviul a fost realizat cu  angajatii GAL, reprezentanti ai administratiei publice locale, 

beneficiarii de proiecte, membri si non membri . 

 Aceasta tehnica prezinta avantajul furnizarii de informatii aprofundate  despre perceptia SDL la 

nivel colectiv si individual dar si o ierarhizare a prioritatilor, valorilor, atitudinilor și comportamentelor 

persoanelor intervievate in raport cu SDL Microregiunea Belcești-Focuri.  

 De asemenea prin metoda interviului s-a urmarit cuantificarea impactului implementarii SDL la 

nivel de organizatie si la nivel individual.  

 Constrangerile acestei tehnici de evaluare sunt date de intervievarea unui numar redus de 

persoane astfel incat rezultatele analizei datelor colectate in urma instrumentarii interviului pot fi 

eronate sau pot avea un nivel mare de subiectivitate, ceea ce ar vicia calitatea interpretarii  

raspunsurilor. 

 Inafara de aceasta tehnica de evaluare, s-au mai folosit si urmatoarele instrumente de 

evaluare a SDL GAL Microregiunea Belcești-Focuri: analiza documentelor, studiu de caz si analiza 

contrafactuala. 

 

 



Stabilirea criteriilor  pentru intrebarile de evaluare comune si specifice 

 Echipa de evaluare a definit criterii specifice pentru fiecare dintre întrebările de evaluare. 

 Aceste criterii permit stabilirea pasului intermediar pentru a face legătura dintre întrebările de 

evaluare, indicatorii relaţionaţi şi sursele de informare disponibile. 

 Criteriile de evaluare au fost definite in mod distinct pentru intrebarile comune unde s-a avut 

ca punct de plecarea desfăşurarea logică a SDL fata de intrebarile specifice care au avut ca punct de 

plecare  înţelegerea fiecărei măsuri de sprijin şi a temelor de evaluare. La elaborarea criteriilor de 

evaluare s-a acordat o atenţie specială relaţiei lor logice cu obiectivele generale si  specifice ale 

fiecărei măsuri evaluate, astfel încât să se poată stabili un pas intermediar între temele de evaluare şi 

realizările implementate în cadrul fiecărei măsuri. 

 Fiecare criteriu caută să evalueze aspecte concrete ale întrebării astfel încât, prin integrarea 

lor să se poată obţine un răspuns complet şi coerent la întrebările de evaluare.  

 In activitatea de evaluare au fost utilizate următoarele metode și tehnici de evaluare: 

 Analiza documentelor, Studiul de caz, Interviul, Analiza contrafactuală 

 

Interviul- este o metodă de evaluare calitativă folosită pentru colectarea datelor in mod de la 

persoanele care sunt interesate de activitatile si masurile propuse prin SDL GAL Microregiunea 

Belcesti-Focuri. Interviul a fost realizat cu angajatii GAL, reprezentanti ai administratiei publice locale, 

beneficiarii de proiecte, membri si non membri. Aceasta tehnica prezinta avantajul furnizarii de 

informatii aprofundate despre perceptia SDL la nivel colectiv si individual dar si o ierarhizare a 

prioritatilor, valorilor, atitudinilor și comportamentelor persoanelor intervievate in raport cu SDL GAL 

Microregiunea Belcesti-Focuri. De asemenea prin metoda interviului s-a urmarit cuantificarea 

impactului implementarii SDL la nivel de organizatie si la nivel individual.  

 Constrangerile acestei tehnici de evaluare sunt date de intervievarea unui numar redus de 

persoane astfel incat analiza dateloc colectate in urma instrumentarii interviului pot fi eronate sau pot 

avea un nivel mare de subiectivitate, ceea ce ar vicia calitatea analizarii raspunsurilor. 

Anterior administrarii interviului, echipa de evaluare a intocmit un chestionar in care au fost introduse 

intrebarile interviului dar si o procedura de administrare a interviului avand in vedere ca acest interviu 

s-a realizat fata in fata. Chestionarul care a stat la baza acestui interviu a fost trimis pe email tuturor 

peroanelor care au fost selectate sa faca parte din esantionul de repondenti. La finalul interviului s-a 

realizat analiza si interpretarea datelor si a informatiilor obtinute.  

 

Intrebari comune de evaluare : 

Întrebarea nr. 1: In ce măsura logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală este încă 

relevantă față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului? 

Pentru aceasta intrebare comuna, in chestionarul administrat au fost inserate intrebari 

suplimentare: In ce masura considerati ca mecanismul de coordonare a implementarii SDL favorizeaza 

realizarea obiectivelor generale ale SDL GAL Microregiunea Belcesti-Focuri? In ce masura considerati 

ca directiile si si obiectivele specifice ale SDL contribuie la solutionarea problemelor pe care le are 

agricultura si dezvoltarea domeniului rural in teritoriul GAL? 



 
Conform interpretarii si prelucrarii datelor culese de la cele 27 de persoane intervievate, apare 

concluzia ca la data evaluarii SDL GAL este relevanta in masura medie  fata de nevoile socio-

economice si potentialul de dezvoltare al teritoriului. 

 

Întrebarea nr. 2:  În ce măsură a sprijinit intervenția SDL dezvoltarea locală în zonele rurale? 

Pentru a răspunde acestei întrebări, au fost adresate întrebările ajutătoare: 

Opinati in ce masura directiile strategice si obiectivele specifice ale SDL sunt luate in 

considerare in procesul de planificare a activitatilor dvs? Opinati in ce masura directiile strategice si 

obiectivele  specifice ale SDL sunt luate in considerare in procesul de planificare a primariilor membre 

ale GAL Belcesti-Focuri si celorlalte entitati membre? 

Din analiza datelor reiese ca interventia SDL a sprijinit dezvoltarea locala in mare masura 

dezvoltarea locala prin accesul la sprijinul financiar. Astfel, toate entitatile membre sau non membre 

din microregiunea pe care o acopera  GAL Microregiunea Belcesti-Focuri  tin cont cu prioritate sau in 

mare masura de obiectivele generale si specifice ale SDL, conform graficului de mai jos. 

 

 



Întrebarea nr. 3: În ce măsură a contribuit intervenția SDL asupra diversificării, crearii și 

dezvoltării întreprinderilor mici din sectorul non-agricol și crearii de noi locuri de munca? 

In sustinerea raspunsului la aceasta intrebare, a fost adresata si urmatoarea 

intrebare suplimentara: In ce masura directiile strategice, obiectivele si masurile de sprijin specifice ale 

SDL sunt luate in considerare in procesul planificare a resurselor financiare in cadrul entitatilor care au 

solicitat finantare pe masurile lansate in perioada 2016-2018 (finantari, investitii, dezvoltare, crearea 

de noi locuri de munca) ? 

Variantele de raspuns au fost urmatoarele: Nu sunt luate in considerare -0/Sunt luate in 

considerare doar la nivelul obiectivelor, fara alocarea resurselor-0/Sunt luate in considerare doar 

partial -5/Sunt luate in considerare in deplina masura -22/ Altele (specificati): Din interpretarea 

acestor rezultate reiese ca SDL GAL Microregiunea Belcesti -Focuri a sprijinit dezvoltarea locala in 

zonele rurale in masura mare. 

 

 
 

Întrebarea nr. 4  În ce măsură apreciați că rezultatele implementării SDL actuale vor influența 

viitoarea programare? 

In detalierea acestei intrebari s-au instrumentat doua intrebari deschise prin care s-a solicitat 

repondentilor sa descrie relatia  pe care o au autoritatile locale, beneficiarii, mediul de afaceri, ONG-

urile, persoanele fizice cu angajatii GAL si perceptia acestora fata de rezultatele implementarii SDL. 

Sinteza raspunsurilor a scos in evidenta urmatoarele: 

Relationarea cu functionarii public a fost mai simpla acolo unde primariile au deschiderea 

catre comunicare si catre investitii. Primarii sunt foarte interesati de tot ceea ce inseamna finantare 

pentru investitii, modernizari, dezvoltare etc. Mediul de afaceri este corect si bine informat in privinta 

finantarilor nerambursabile existente, insa activitatile de animare si comunicare pot fi multiplicate. 

Apare un interes crescut al ONG pentru activitatea GAL Microregiunea Belcesti-Focuri, in special al 

entitatilor care reprezinta minoritatile locale din teritoriul acoperit.  

Concluzia care reiese din analiza raspunsurilor la aceasta intrebare este 

urmatoarea :Rezultatele implementarii SDL actuale vor influenta viitoarea programare in mare 



masura. 

 

Întrebarea nr. 5 Cum apreciați modul în care au fost aplicate cele 7 caracteristici specifice ale 

abordării LEADER, unde prin caracteristici specifice ale abordării LEADER se înțeleg următoarele: 

stabilirea de contacte în rețea, cooperare, inovație, elaborarea și implementarea strategiilor de jos 

în sus,  parteneriate locale public-privat: GAL Acțiuni integrate și multisectoriale, raportându-vă la 

următoarele: 

 Caracterul inovativ al proiectelor depuse pentru finanțare 

 Gradul de interes pentru măsurile privind cooperarea 

 Relevanța măsurilor propuse de SDL pentru nevoile din teritoriu 

 

 
 

 

Din analiza raspunsurilor se concluzioneaza impactul important pe care l-au avut aceste 

masuri asupra perceptiei actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a capitalului social datorită 

aplicării metodei LEADER, rezultate ale SDL mai bune datorită aplicării metodei LEADER, gradul de 

îmbunătățire a guvernanței la nivel local datorită aplicării metodei LEADER. Astfel, se concluzioneaza 

ca aplicarea metodei LEADER  a condus la imbunatatirea in mare masura a perceptiei actorilor locali. 

In afara acestor 5 intrebari comune chestionarul de administrare a interviului a mai cuprins 

doua intrebari deschise referitoare la:  

1) descrierea succinta a 3 bune practici sau lectii invatate ca urmare a implementarii SDL 

Microregiunea Belcesti-Focuri 

2) descrierea a trei elemente care au limitat sau au constrans si franat implementarea SDL  

 

Aceste intrebari deschise vin in sustinerea intrebarii comune de mai jos: 

 

 Intrebarea nr.6 Care sunt factorii interni și externi care au influențat sau influențează 



(pozitiv sau negativ) implementarea strategiei și rezultatele obținute? Ce măsuri au fost adoptate 

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

 

Raspunsurile la cele doua intrebari deschise pot fi structurate astfel : 

 3 bune practici sau lectii invatate: 

  Necesitatea de informare in permanenta a actorilor locali, privind posibilitatea accesarii de 

fonduri nerambursabile si sustinerea/indrumarea potentialilor solicitanti. 

  La momentul scrierii SDL s-au realizat intalniri de lucru si cu locuitori ai teritoriului GAL pentru 

a fi identificate nevoile la acel moment, iar in implementare SDL am realizat ca problemele pe 

care cei din teritoriu le-au identificat au fost transpuse superficial de catre acestia.   

 Una din lectiile invatate de noi, pe care ar trebui sa o invete si institutiile statului cu care 

colaboram este de a nu modifica regulile in timpul jocului. Toata strategia de dezvoltare locala 

a fost gandita la nivel de teritoriu, iar masurile s-au vrut a fi adaptate strict GAL MBF, iar 

ulterior ni s-a cerut sa ne aliniem masurile celor corespondente masurilor nationale. 

 Implementarea cu succes a SDL nu tine doar de GAL MBF ci si de locuitorii teritoriului acoperit 

de catre acesta. 

 Apropierea de potențialii solicitanți respectiv de solicitanți și beneficiari, să simtă că sunt 

susținuți și de a fi informați periodic de pașii ce trebuie să-i urmeze și termenele ce trebuie 

respectate pentru depunerea anumitor documente 

 Alegerea obiectivelor prioritare astfel încât să se completeze corespunzător și să acopere o 

arie largă de aplicare. 

 

3 elemente care au limitat, constrans si franat implementarea SDL : 

 Temeri privind lacune legislative; 

 Necesitatea usor excesiva a documentelor privind intocmirea proiectelor.  

 Deficienta in zona de consultanta.  

 Lipsa de consecventa a institutilor de stat in emiterea unor raspunsuri. 

 Birocratia si termenele indelungate cuprinse intre depunerea proiectelor si semnarea 

contractelor de finantare 

 Volatilitatea preturilor de la depunere pana la semnarea contractului de finantare ceea ce face 

sa modifice bugetele propuse initial.   

 Bugetul insuficient alocat pe masurile pentru privați 

 Dificultate în găsirea unor consultanți pentru scrierea de proiecte cu valori mici (de ex. 15.000 

euro) 

 Neadaptarea în totalitate a măsurilor cu necesitățile din cadrul teritoriului GAL 

 Neconcordanțele existente între Ghidul solicitantului și alte documente specifice măsurilor 

(ex.: lista documentelor din cererea de finanțare) 

 

Criteriile de evaluare pentru intrebarile comune au fost stabilite in stransa legatura cu 

indicatorii de evaluare. Definirea şi înţelegerea criteriului propus permite stabilirea informaţiei 



primare şi secundare necesare pentru a răspunde la fiecare întrebare de evaluare. Această structurare 

a întrebărilor, criteriilor şi indicatorilor se leagă de procesul participativ şi de culegerea şi prelucrare a 

informaţiilor, astfel încât întreaga informaţie disponibilă să poata fi procesata pentru a îmbunătăţi 

înţelegerea întrebării şi precizia răspunsul la întrebările de evaluare.  

 

Intrebarile specifice si evaluarea implementarii masurilor specifice LEADER: 

Pentru toate categoriile de repondenti (angajati, beneficiari membrii, non-membri) 

chestionarele au inclus intrebari specifice referitoare la evaluarea masurilor de finantare pe care le 

include SDL Microregiunea Belcesti-Focuri. 

 

Intrebarea specifica (IS) nr.1: Pe o scară de la 1 (deloc) la 5 (în totalitate), apreciați în ce 

măsură sprijinul acordat pentru Masura: M1.1C: Cursuri de formare profesională pentru 

îmbunătățirea competențelor și cunoștințelor în domeniul agricol 

 A condus la cresterea numarului de persoane instruite din teritoriul GAL  

A contribuit la cresterea calitatii managementului la nivel de ferma/afacere 

A condus la stimularea si motivarea persoanelor care desfasoara activitati agricole, sa ramana in tara ? 

A avut un impact asupra cresterii calitatii productiei agricole ? 

A contribuit la imbunătățirea competențelor și cunoștiințelor în domeniul agricol prin organizarea de 

cursuri de formare profesionala 

A contribuit la imbunatatirea transferului de informatii si cunostinte , la formarea si dezvoltarea de 

aptitudini prin schimbul de experienta  

A contribuit la cresterea constientizarii fermierilor privind angajamentele de protectie a mediului, 

inclusiv protejarea biodiversitatii   

A contribuit la implementarea de solutii,tehnologii si practici inovatoare , inclusiv prin cooptarea de 

practicieni inovatori 

A contribuit la diseminarea de noi idei (inclusiv de afaceri), metode (inclusiv de management) si 

principii (inclusiv de parteneriat public-privat)  

 

 
 

 

 



Intrebarea specifica (IS) nr.2: Pe o scară de la 1 (deloc) la 5 (în totalitate), apreciați în ce 

măsură sprijinul acordat pentru Masura M2.2A Susținerea fermelor mici cu scopul orientării către 

piață: 

A contribuit la susținerea fermelor mici pentru creșterea orientării către piață precum și a veniturilor 

acestora. 

A facilitat accesul la piaţă al exploatatiilor de mici dimensiuni 

A contribuit la diversificarea producţiei şi la introducerea unor noi produse 

A adaptat criteriile de selecţie aplicate pentru a elimina dezavantajele structurale şi dezechilibrele din 

spaţiul rural 

A contribuit la imbunătățirea sistemului de management al exploatației și creșterea competitivității 

sectorului agricol prin aplicarea unor practici agricole prietenoase mediului. 

A contribuit la  creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în 

teritoriul GAL  promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor, cu 

accent pe facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespcunzător și în special, a 

reînnoirii generațiilor 

A contribuit la promovarea tehnologiilor agricole inovatoare  

A contribuit la gestionarea durabila a pădurilor 

A contribuit la facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și în special, 

la reînnoirea generațiilor 

A contribuit la imbunătățirea performanței economice, la restructurarea și modernizarea 

exploatațiilor 

 

 
 

Intrebarea specifica (IS) nr.3: Pe o scară de la 1 (deloc) la 5 (în totalitate), apreciați în ce 

măsură sprijinul acordat pentru Masura M3.2B– Reînnoirea generațiilor de agricultori 

A contribuit la creșterea numărului de tineri fermieri care încep pentru prima dată o activitate agricolă 

ca șefi/conducători de exploatație, fiind încurajați să devină competitivi;  

A contribuit la încurajarea competitivitatii in randul tinerilor fermieri;  

A contribuit la imbunătățirea managementului la nivelul exploatatiilor agricole  

A contribuit la creșterea competitivității sectorului agricol la nivelul comunitatii /teritoriului  

A contribuit la sprijinirea procesului de modernizare și conformitate cu cerințele pentru protecția 



mediului, igienă și bunăstarea animalelor și siguranța la locul de muncă; 

A contribuit la asigurarea oportunitatilor pentru tinerii fermieri rezidenți, cu un minim de cunoștințe 

de bază, de a se instala ca șefi/conducători de exploatații agricole. 

A contribuit la creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în 

teritoriu  

A contribuit la promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor 

A contribuit la facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespcunzător și în 

special, la reînnoirea generațiilor 

A contribuit la favorizarea competitivităţii sectorului agricol 

A condus la restructurarea exploatatiilor de dimensiuni mici si  medii si la transformarea acestora in 

exploatatii comerciale  

A contribuit la cresterea valorii adaugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul 

fermelor din teritoriul GAL si comercializarea directa a acestora 

A contribuit la favorizarea competitivităţii sectorului agricol 

 

 
 

Intrebarea specifica (IS) nr.4: Pe o scară de la 1 (deloc) la 5 (în totalitate), apreciați în ce 

măsură sprijinul acordat pentru: Masura  M4.4A – Conservarea, protectia si mentinerea 

biodiversității naturale a zonelor protejate 

A contribuit la investiții in teritoriu pentru acțiuni de promovare și conservarea biodiversității.  

A contribuit la sensibilizarea și conștientizarea populației din teritoriul GAL Microregiunea Belcești – 

Focuri cu privire la importanța arhitecturală a peisajelor și a zonelor Natura 2000. 

A contribuit la refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor legate de agricultură și 

silvicultură 

A contribuit la furnizarea de servicii de bază și la reînoirea satelor în teritoriu  

A contribuit la refacerea, conservarea și dezvoltarea biodiversității, inclusiv în Zonele Natura 2000 și 

în zonele în care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice, a 

activităților agricole de mare valoare naturală, precum și a stării peisajelor din teritoriu. 

A contribuit la organizarea de campanii de sensibilizare/constientizare, la actiuni de informare prin 

diverse mijloace a populatiei GAL cu privire la importanta patrimoniului natural: biodiversitate si 

peisaje; 



A contribuit la -realizarea de marcaje pana la si in zonele protejate, la amplasarea de panouri de 

semnalizare si panouri informative, la ingradiri, la bornare, la realizarea de puncte de observare/ 

observatoare de animale, pasari etc. (constructii usoare din materiale nepoluante, traditionale). 

A contribuit la organizarea de ateliere educationale, demonstrative pentru comportamente eco-

civice adecvate, activitati in natura si/sau pentru recunoasterea/identificarea/ prezentarea 

resurselor naturale ale teritoriului, cu caracter permanent sau temporar (cursuri demonstrative, 

ateliere educationale de conservarea mediului, amenajarea unor colectii/expozitii floristice, 

dendrologice, ateliere de creatie, etc.). 

A contribuit la organizarea de ateliere de informare si de lucru/actiuni directe de informare a 

populatiei adulte, antreprenori, fermieri si alte grupuri privind valoarea economica a ecosistemelor 

naturale si dezvoltarea durabila ca vector de dezvoltare a mediului rural. 

 

 
 

Intrebarea specifica (IS) nr.5: Pe o scară de la 1 (deloc) la 5 (în totalitate), apreciați în ce 

măsură sprijinul acordat pentru Masura M5.6A – Diversificarea economiei rurale prin susținerea 

intreprinderilor din sectorul non-agricol 

A contribuit la facilitarea diversificarii economiei rurale si la dezvoltarea economică a zonelor rurale 

prin sprijinirea intreprinderilor mici și mijlocii şi eradicarea sărăciei;  

A contribuit la dezvoltarea serviciilor pentru populaţie şi alte activităţi economice; 

A contribuit la crearea de locuri de muncă  

A contribuit la promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în zonele 

rurale. 

A contribuit la facilitarea diversificării,  înfiinţării şi dezvoltării de întreprinderi mici . 

A contribuit la inovare şi protecţia mediului in respectivul sector de activitate . 

A contribuit la dezvoltarea unor afaceri/proiecte „prietenoase cu mediul” inclusiv prin adoptarea de 

soluţii de obţinere/utilizare a energiei din surse regenerabile. 

A  contribuit la promovarea si diversificarea spiritului antreprenorial 

A contribuit la crearea de micro-intreprinderi precum şi la dezvoltarea celor existente în sectorul 

nonagricol 

A contribuit la încurajarea activităţilor meşteşugăreşti şi a altor activităţi tradiţionale 

A condus la crearea de oportunităţi pentru crearea de noi locuri de muncă în zonele rurale şi la 

menţinerea locurilor de muncă deja existente în spaţiul rural 



A condus la cresterea valorii adaugate in activitati non-agricole si de turism  

A contribuit la cresterea diversificarii serviciilor pentru populatia rurala prestate de micro-

intreprinderi 

A contribuit la crearea, imbunatatirea si diversificarea infrastructurii si serviciilor turistice  

A contribuit la îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale  

A contribuit la creşterea valorii adăugate în activităţile non-agricole 

 

 
 

Intrebarea specifica (IS) nr.6: Pe o scară de la 1 (deloc) la 5 (în totalitate), apreciați în ce 

măsură sprijinul acordat pentru Masura   – M6.6B Investiții în infrastructura fizică de bază 

A contribuit la investiții în crearea/ îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructură la 

scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei regenerabile;  

 contribuit la investiții în crearea/ îmbunătățirea și extinderea servicilor de bază destinate populației 

rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale și a infrastructurii aferente; 

A contribuit la investiții de uz public în infrastructura de agrement. 

A contribuit la reducerea sărăciei in teritoriul GAL Microregiunea Belcești-Focuri.  

A contribuit la creșterea numărului de beneficiari ai serviciilor și infrastructurii de bază din teritoriul 

GAL Microregiunea Belcești-Focuri.  

A contribuit la promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele 

rurale. 

A contribuit la servicii de bază și reînnoirea satelor în teritoriul GAL-ului 

A contribuit la incurajarea dezvoltării locale în teritoriul GAL-ului 

A contribuit la inființarea si amenajarea spațiilor publice de recreere pentru populația rurală (parcuri, 

spații de joacă pentru copii, terenuri de sport etc); 

A contribuit la renovarea clădirilor publice si amenajarea de parcări, piețe, spații pentru organizarea 

de târguri etc.); 

A contribuit la achizitionarea de utilaje si echipamente pentru dotarea serviciilor publice locale (de 

deszapezire, intretinere spatii verzi etc.) ; 

A contribuit la extinderea si modernizarea (inclusiv dotarea) institutiilor de invatamant secundar 

superior, filiera tehnologica cu profil resurse naturale si protectia mediului si a scolilor profesionale in 



domeniul agricol; 

A contribuit la restaurarea, conservarea si dotarea cladirilor / monumentelor din patrimoniul cultural 

imobil de interes local de clasa B;  

A contribuit la investitii orientate spre transferul activitatilor si transformarea cladirilor sau a altor 

instalatii aflate in interiorul sau in apropierea asezarilor rurale, in scopul imbunatatirii calitatii vietii 

sau al cresterii performantei de mediu a asezarii respective; 

A contribuit la sprijinirea investitiilor in crearea, imbunatatirea si extinderea tuturor tipurilor de 

infrastructuri la scara mica, inclusiv investitii in domeniul energiei din surse regenerabile si al 

economisirii energiei; 

A contribuit la constructia, extinderea si / sau modernizarea retelei de drumuri de interes local; 

A contribuit la restaurarea, conservarea si /sau dotarea asezamintelor monahale de clasa B; 

A contribuit la modernizarea, renovarea si/sau dotarea caminelor culturale. 

A contribuit la imbunătățirea confortului și siguranței publice prin înființarea/ modernizarea/ 

extinderea rețelelor de iluminat public și/sau instalarea sistemelor de supraveghere; 

A contribuit la inființarea/ dezvoltarea/ dotarea infrastructurii de valorificare a produselor locale, 

piețe locale. 

A contribuit la investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate 

populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente; 

A contribuit la îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale ? 

A contribuit la reducerea saraciei zonele rurale ? 

A contribuit la conservarea mostenirii culturale in teritoriul GAL-ului? 

A contribuit la cresterea numarului de locuitori din teritoriul GAL care beneficiaza de servicii 

imbunatatite ? 

A contribuit la dezvoltarea locala in zonele rurale ? 

 

 
 

Intrebarea specifica (IS) nr.7: Pe o scară de la 1 (deloc) la 5 (în totalitate), apreciați în ce 

măsură sprijinul acordat pentru Masura M7.6B – Investiții pentru dezvoltarea infrastructurii sociale 



A contribuit la investiții în crearea/ îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructură la 

scară mică; 

A contribuit la reducerea sărăciei și îmbunătățirea calității vieții in teritoriul GAL Microregiunea 

Belcești-Focuri.  

A contribuit la creșterea numărului de beneficiari ai serviciilor și infrastructurii de bază din teritoriul 

GAL Microregiunea Belcești-Focuri.  

A contribuit la promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în 

teritoriul GAL-ului. 

A contribuit la furnizarea de servicii de bază și la reînnoirea satelor în teritoriul GAL-ului. 

A contribuit la inființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) creșelor precum și a infrastructurii de tip 

after-school, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural, inclusiv demolarea; 

A contribuit la dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale - investiții în reabilitarea/ modernizarea/ 

extinderea/ dotarea centrelor comunitare de intervenţie integrată, a infrastructurii de servicii sociale 

fără componentă rezidențială (centre de zi, centre „respiro”, centre de consiliere psihosocială, centre 

de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu etc.) 

A contribuit la realizarea de acțiuni materiale și imateriale care au condus la construirea sau 

reconstruirea, modernizarea, reabilitarea, extinderea, dotarea centrelor sociale/infrastructuri 

sociale, pentru servicii sociale prevazute în HG 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului 

serviciilor sociale, precum și a regulamentelor–cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, 

cu excepția serviciilor sociale cu cazare pe timp nedeterminat (infrastructurii de tip rezidențial). 

A contribuit la  achizitia de microbuze pentru proiecte sociale. 

A contribuit la investitii în crearea, îmbunătățirea și extinderea de structuri sociale si educationale la 

scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei provenite din surse regenerabile și al economisirii 

energiei; 

A contribuit la crearea de locuri de munca ? 

A contribuit la infiintarea si dezvoltarea structurilor sociale si educationale ? 

 

 
 

Intrebarea specifica (IS) nr.8 Pe o scară de la 1 (deloc) la 5 (în totalitate), apreciați în ce 

măsură sprijinul acordat pentru Masura M8.6B – Dezvoltarea teritoriilor cu populații constituite 

preponderent de minorități. 



 
 

Interpretarea rezultatelor raspunsurilor la aceste intrebari specifice este relevanta pentru 

impactul implementarii masurilor de sprijin din cadrul SDL la nivel local. Se constata ca masurile M 

1.1C si M4.4A nu au fost inca lansate. Masura M1.1 C urmeaza a fi lansata dupa inchiderea tuturor 

sesiunilor destinate masurilor agricole, deoarece aceasta este destinata potentialilor beneficiari din 

domeniul agricol. In ceea ce priveste Masura 4.4 A aceasta are o particularitate deoarece inca de la 

realizarea SDL s-au identificat unele probleme privind incadrarea acestei masuri pe un articol ce nu 

corespunde. Intre timp s-au facut modificari de strategie pentru corectarea acestor erori si urmeaza 

lansarea sesiunii. 

 

Pe de alta parte se demonstreaza ca sunt masuri de finanatare cu impact foarte mare atat 

pentru beneficiarii publici cat si pentru cei privati. Aceste masuri au fost accesate intre 80 si 100% din 

valoare bugetara alocata pe masura: Masura 2.2A  Masura 3.2B, Masura 5.6A, Masura 6.6B  

Referitor la evaluarea implementarii masurilor LEADER din instrumentarea chestionarelor se scoate in 

evidenta interesul crescut pentru caracterul inovativ al proiectelor ce sunt derulate in zona GAL 

Microregiunea Belcesti-Focuri si pentru proiecte de cooperare nationala si transnationala.  

 

Analiza documentelor 

Această metodă reprezintă un proces de colectare și analiză a informațiilor relevante pentru 

evaluare, din surse scrise. Informațiile colectate prin analiza documentelor oferă o bază  importantă 

de înțelegere a contextului de implementare a intervenției, a progresului implementării SDL GAL 

Microregiunea Belcesti-Focuri, a factorilor care influențează pozitiv sau negativ implementarea și 

rezultatele obținute,dinamicii mediului socio-economic cu relevanță pentru obiectivele strategiei. 

 

Analiza documentelor a fost principala metoda de evaluare  fiind in special folosita pentru 

colectarea informatiilor si structurarea acestora in vederea conceperii si realizarii intrebarilor de 

evaluare, a stabilirii criteriilor de evaluare, a rezultatelor dar si obtinerea de date statistice necesare 

pentru comparatia facuta cu perioada initiala de realizare a SDL. 

 

Sursele de date folosite în realizarea evaluării prin metoda analizei documentelor au fost 



reprezentate de documentele interne puse la dispozitie de GAL Microregiunea Belcesti -Focuri: 

- Rapoarte de activitate întocmite de GAL; 

-  Rapoarte ale intalnirilor de  animare; 

- Documente privind raportările lunare/trimestriale către AFIR; 

-  Solicitări de informații suplimentare către beneficiarii de proiecte de la nivelul GAL prin colectarea 

datelor din chestionare. 

-  Documentele privind monitorizarea proiectelor întocmite de membrii echipei tehnice a GAL; 

- SDL – toate versiunile de la cea initiala  

- Documente financiar contabile . 

 

IV.4   STUDIU DE CAZ  

 Studiul de caz este o metodă prin excelenţă calitativă, ce constă în abordarea complexă, 

multilaterală a unei entităţi sociale, cu scopul de a ajunge la o imagine cât mai completă  posibil 

despre acea entitate. Prin aplicarea studiului de caz ca instrument de evaluare se permite sesizarea 

legăturile dintre fenomenele sociale care sunt prea complexe pentru a putea fi abordate prin 

intermediul anchetei sau experimentului. 

  Utilizarea acestei metode de analiză pentru evaluarea implementării Strategiei de Dezvoltare 

Locală a presupus examinarea unui număr doua cazuri pe care le considerăm utile pentru a ilustra 

anumite aspecte pozitive cu privire la implementarea strategiei și la rezultatele obținute pentru 

perioada analizată. 

 În procesul de evaluare a Strategiei de Dezvoltare Locală GAL Microregiunea Belcesti-Focuri s-a 

folosit folosit această metodă pentru a aborda tema Valoarea adăugată datorată metodei LEADER- 

Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale  

Metoda de evaluare Studiul de caz s-a utilizat împreună cu Analiza documentelor și Interviul. 

Pentru tema de evaluare Valoarea adăugată datorată metodei LEADER- Valoarea adăugată 

datorată metodei LEADER- Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării 

economice în zonele rurale  am evaluat măsura în care proiectele fiantate prin LEADER SDL au 

contribuit la realizarea spiritului antreprenorial  in domeniul non-agricol  

sau la realizarea unor produse inovatoare.Astfel s-au analizat doua proiecte eligibile depuse si 

fianantate M5.6A: Diversificarea economiei rurale prin susținerea întreprinderilor din sectorul non-

agricol . Activitatile in cele doua proiecte vizeaza serviciile fotografice si servicii de agrement, zbor cu 

parapanta. 

In cadrul acestei masuri de finantare au fost depuse 3 proiecte. Din cele 3 proiecte depuse, 2 

au fost conforme si eligibile si transmise mai departe catre OJFIR Iasi, si al treila a fost neconform. In 

cadrul evaluarii de catre OJFIR  Iasi, unul din cele doua proiecte a fost declarat neeligibil.  

 Mentionam faptul ca neeligibilitatea acestui proiect a fost determinata de o eroare a 

unei institutii, in speta INS care a incadrat activitatea beneficiarului diferit, in sensul ca pentru 

beneficiar a emis o adresa cu o incadrare, pentru GAL a emis alta adresa cu o alta incadrare si pentru 

OJFIR Iasi a emis o a treia adresa cu o incadrare diferita de celelalte doua. Ulterior acestei rezolutii, 

GAL a facut adresa catre institutia finantatoare AFIR care a lamurit care ar fi incadrarea corecta a 

activitatii proiectului iar beneficiarul a redepus proiectul in cadrul Apelului de selectie II deschis pe 



data de 20.08.2018 cu termen limita de depunere 31.08.2018 

Scopul acestor studii de caz a fost evidentierea imbunatatirii capitalului social prin schimbarea 

mentalitatilor. Astfel, prin realizarea si implementarea celor doua proiecte se face un transfer de 

incredere catre populatia din zona, in special catre tineri si catre pesoanele care isi doresc sa nu plece 

din zona in cautarea unui loc de munca, dar si catre ceilalti actori relevanti. Din analiza 

documentelelor efectuata in paralel cu studiul de caz s-a dovedit ca  oamenii reactioneaza pozitiv 

atunci cand au modele sau cand vad exemple concrete de realizare de proiecte. Un indicator privind 

imbunatatirea capitalului social a fost numarul mare de persoane publice si private care au declarat ca 

sunt interesate de obtinerea de finantari. De asemenea, se constata cresterea increderii populatiei in 

angajatii GAL Microregiunea Belcesti –Focuri care au demonstrat profesionalism prin oferirea de 

solutii si activitati de interventie si suport in scopul corectarii unei erori. 

 

IV.5   ANALIZA CONTRAFACTUALA 

 Această metodă de evaluare a fost folosită pentru a măsura diferența dintre rezultatul 

intervenției Strategiei de Dezvoltare Locală și rezultatul la care s-ar fi ajuns în absența intervenției 

respective. În procesul de evaluare, am folosit această metodă pentru întrebarea de evaluare În ce 

măsură a sprijinit intervenția SDL dezvoltarea locală în zonele rurale? Analiza contrafactuală se referă 

la rezultatele intervenției puse exclusiv pe seama acesteia prin determinarea măsurii schimbării 

înregistrate datorită intervenției, comparativ cu ce s-ar fi întâmplat în absența acesteia. 

Pentru perioada analizată, evaluarea s-a concentrat pe măsura  Încurajarea dezvoltării locale în 

zonele rurale- Masura 6.6B - Investitii in infrastructura fizica de baza, măsură pentru care exista un 

numar de 6 proiecte finantate si pentru care alocarea financiara este in totalitate distribuita. Ulterior 

s-a realizat o modificare de SDL si s-a marit valoarea alocata acestei masuri prin realizarea unei 

realocari cumuland astfel 1.121.996,03 euro.  

 Aceasta masura care ca obiectiv de dezvoltare rurala diversificarea activităților economice, 

crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea infrastructurii și serviciilor pentru îmbunătățirea calității 

vieții în zonele rurale, reducerea sărăciei.  

 Toate proiectele depuse pe măsura 6.6B au vizat investiții (reabilitari de drumuri si poduri, 

modernizari de servicii publice prin dotarea cu utilaje,amenajarea de spatii publice, amenajarea 

sediului administratiei publice locale, amenajarea alei pietonale) pentru întreaga populație a fiecărui 

UAT solicitant și au avut ca obiective principale reducerea sărăciei și îmbunătățirea calității 

vieții,îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor prin dezvoltarea spațiilor publice locale și 

creșterea numărului de locuitori din teritoriul GAL care beneficiază de servicii îmbunătățite.  

 Prin analiza contrafactuala se demonstreaza inca o data necesitatea alocarii bugetare in 

functie de realizarea obiectivelor, indeplinirea rezultatelor ca urmare a stabilirii prioritatilor in cadrul 

SDL. 

  

IV.6. FOCUS GRUPUL   

  Focus-grup-ul este o tehnica de cercetare calitativa, ce consta in stabilirea unei discutii pe o 

tema data cu un grup alcatuit de regula din 8-10 participanti, timp de 1-2 ore. Metoda permite 

obtinerea unor informatii de mare profunzime referitoare la motivatiile si comportamentele 



categoriilor de interes. 

  Participantii la focus grup au apartinut unei tipologii diverse (autoritati publice, ONG-uri, 

persoane fizice, reprezentanti ai mediului de afaceri local, membri si non-membri ai GAL, 

reprezentanti ai institutiilor de stat si entitatilor private locale, experti, firme de consultanta) si au 

reprezentat diverse domenii ale vietii economico-sociale din teritoriul GAL (UAT-uri, agricultura, 

educatie, productie, servicii comunitare si comerciale, mediul asociativ, servicii culturale si sociale).  

  Aceasta tehnica a fost folosita in evaluarea implementarii SDL GAL Microregiunea Belcesti-

Focuri pentru : identificarea perceptiilor asupra implementarii SDL, identificarea profilului unui grup - 

tinta pentru adresabilitatea masurilor de fiantare, identificarea mecanismelor decizionale care stau la 

baza optiunii intre mai multe alternative, identificarea unui set de valori si aspiratii ale unui segment 

tinta, stabilirea punctelor tari si slabe ale SDL 

  

Capitolul V  

Constatările și concluziile evaluării. Teme  

V.1. Tema TE1 : Logica intervenției Strategiei de Dezvoltare Locală 

Întrebarea de evaluare nr. 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? 

Criteriul de evaluare este : a) daca nevoile de la momentul elaborarii SDL pana la finele anului 

2018 au ramas la fel sau s-au modificat ; b) daca măsurile din cadrul  SDL au fost revizuite, în caz de 

necesitate, pentru a ține cont de dinamica acestor nevoi . 

Surse de colectare date: a) Membri fondatori (cei care au participat la focus-grupurile de 

elaborarea SDL, in anul 2016); Populatia vizata de SDL; b)SDL si modificarile de SDL; Echipa 

tehnica/executiva GAL 

Metodele de evaluare folosite au fost: Interviul structurat bazat pe chestionare (calitative) ; 

Focus grup (calitativ)  Observatia (calitativa) Colectarea si analiza datelor prin chestionare aplicate 

expertilor tehnici si managementului GAL(cantitativa); Analiza administrativa a documentelor 

(cantitativa); Analiza contrafactuala a documentelor (cantitativa);  
 

În urma evaluării efectuate metodeLE propuse, utilizând sursele de date menționate, s-au 

constatat  următoarele: 

Prin metoda analizei documentelor dar si prin analiza contrafactuala a acestora  a reiesit faptul 

că logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală este încă relevantă pentru nevoile din 

teritoriu, însă în perioada supusă evaluării au fost realocări bugetare între măsuri, operandu-se 

modificari ale criteriilor de selectie beneficiarilor , de evaluare a proiectelor si parametrii bugetari,   

tocmai pentru a ține cont de dinamica acestor nevoi. Această argumentare s-a bazat pe faptul că 

toate măsurile propuse inițial vor fi lansate, dar in teritoriu încă există interes pentru depunerea de 

solicitari de sprijin pe măsurile lansate cu alocarea financiară epuizată și pentru cele care se vor lansa. 

Realocarea bugetară între măsură s-a realizat luând în considerarea solicitarea mare de cereri de 

proiecte pentru masurile M6.6B si M5.6.A  

Cea de a doua metodă de analiză, interviul pe baza de chestionar, s-a adresat benefciarilor 



masurilor membri ai GAL, liderilor locali, echipei tehnice, membrilor si non-membrilor GAL, 

beneficiarilor  din teritoriu. În urma interviurilor a reiesit ca, pentru perioada evaluată, logica de 

intervenție este încă relevantă față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare ale 

teritoriului. 

 La focus-grupul organizat participantii din toate tipologiile si domeniile au relevat faptul că 

logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală este încă relevantă față de nevoile socio-

economice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului. 

 

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

Criteriul de evaluare a fost: a) Sunt activitățile (măsuri, proceduri, activități de sprijin) 

prevăzute în cadrul SDL și resursele alocate acestora suficiente pentru a genera realizările și 

rezultatele așteptate (indicatorii prevăzuți în strategie)?/ b) Sunt definiți indicatori de realizare 

adecvați pentru a oferi o imagine clară asupra realizărilor obținute (specifici, măsurabili, 

fezabili,relevanți și suficienți)?/ c) Sunt rezultatele așteptate clar definite?; d) Retelele de actori locali 

care vor fi implicate in activitati au fost identificate corespunzator? 

Surse de colectare a datelor: a) Documente GAL;  Solicitantii  si Beneficiarii proiectelor;Echipa 

tehnica/executiva GAL / b) Documente GAL: Anexa  IV cu indicatori din SDL; Anexa 2 Montorizare Gal-

uri de catre AM PNDR; Echipa tehnica/executiva GAL 

În urma evaluării efectuate prin metodele propuse, utilizând sursele de date menționate, 

evaluatorii au constatat următoarele: 

Prin metoda analizei documentelor s-a demonstrat faptul că pentru perioada analizată au fost 

lansate masuri ai căror indicatori de monitorizare au fost atinși ca si faptul desi  s-au facut modificari 

la nivelul masurilor, nu s-au modificat indicatorii initiali.  

Resursele alocate fiecărei măsuri sunt suficiente pentru a genera realizările și rezultatele 

propuse. Indicatorii de monitorizare sunt specifici, măsurabili, fezabili, relevanți și suficienți pentru a 

oferi o imagine clară asupra realizărilor obținute.  

În fișele măsurilor au fost trecute obiectivele generale și obiectivele specifice care relevă 

rezultatele așteptate în urma implementării SDL precum si activitatile eligibile. 

Metoda de evaluare interviu a avut drept scop analiza masurii in care beneficiarii de sprijin 

/proiecte apreciază coerența logicii intervenției care stă la baza SDL. 

În urma desfășurării interviului, a rezultat faptul că activitățile prevăzute în SDL și resursele 

alocate sunt suficiente pentru a genera rezultatele așteptate. 

V.2 Tema TE2 : Contribuția operatiunilor realizate la obținerea rezultatelor și a impactului 

prevăzute de Strategia de Dezvoltare Locala 

 

 Întrebarea nr. 3: În ce măsură a contribuit intervenția SDL asupra diversificării, crearii și 

dezvoltării întreprinderilor mici din sectorul non-agricol și crearii de noi locuri de munca? 

 Criteriul de evaluare este: a)  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?; b) In ce masura a contribuit strategia la cresterea gradului de ocupare a fortei de 

munca la nivelul teritoriului?/ c) Ce rezultate au obtinut proiectele finantate in ceea ce priveste 



imbunatatirea competitivitatii firmelor locale?  

Surse de colectare date : a) Documente GAL /Echipa tehnica/executiva GAL    

Metodele de evaluare folosite au fost : Interviul structurat bazat pe chestionare (calitative) ; 

Focus grup (calitativ)  Observatia (calitativa) Colectarea si analiza datelor prin chestionare aplicate 

expertilor tehnici si managementului GAL(cantitativa) ; Analiza administrativa a documentelor 

(cantitativa)  ; Analiza contrafactuala a documentelor (cantitativa) ; Studiul de caz . 

 

Metodele de evaluare 

Din analiza documentelor si din interviul pe baza de chestionare a reiesit ca obiectivele pentru 

masuri au fost atinse in proportie de 100% repondentii manfiestand un interes crescut si fata de alte 

alocari .Pe de alta parte, repondentii au scos in evidenta interesul privind obtinerea de finantari cat 

mai adecvate nevoilor lor, existand o probabilitate crescuta de crestere a gradului de indeplinire a 

obiectivelor SDL in programarea viitoare.  

Evaluatorii au constatat ca in SDL sunt  definiți indicatorii de realizare adecvați, pe fiecare 

masura, inclusiv in ceea ce priveste  numarul de locuri de munca ce trebuie create in cadrul masurilor. 

O dovada a interesului in teritoriu privind finantarile dedicate  antreprenoriatul in domeniul agricol si 

non-agricol este faptul ca indicatorul privind crearea locurilor de munca a fost depasit .  

 Datele colectate si raspunsurile repondentilor la interviul pe baza de chestionare au relevat 

faptul ca firmele locale si-au dezvoltat noi procese de productie si noi canale de desfacere. Totodata 

au fost infiintate noi firme locale in domeniul agricol, existand o cerere importanta pentru finantari de 

start-up-uri in domeniul non-agricol din teritoriul rural respectiv.   

   

V.3 TemaTE3 : Contribuția Strategiei de Dezvoltare Locala la aria de intervenție 6B 

 

Întrebarea nr. 2: În ce măsură a sprijinit intervenția SDL dezvoltarea locală în zonele rurale? 

Criterii de evaluare : a) Serviciile şi infrastructurile locale în zonele rurale au fost îmbunătăţite;                     

b) accesul la serviciile şi la infrastructurile locale în zonele rurale a crescut; c) Strategiile de dezvoltare 

locală  au determinat crearea de oportunităţi de ocupare a forței de muncă;   

d) Număr de proiecte/iniţiative susţinute prin SDL.  

Surse date colectate : Documente GAL; Echipa tehnica GAL, Partenerii publici din GAL; 

Metode de evaluare : Prin intermediul întrebării de evaluare s-a urmarit aprecierea măsurii în 

care, prin intervenția SDL, serviciile și infrastructurile locale în zonele rurale au fost îmbunătățite, 

accesul la serviciile și infrastructurile locale în zonele rurale a crescut , precum și a măsurii în care SDL 

a determinat crearea de oportunități de ocupare a forței de muncă.  

Analiza s-a realizat cu ajutorul indicatorilor procentul populației vizate de SDL, procentul 

populației rurale care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite și locuri de muncă create în 

cadrul proiectelor sprijinite. 

Evaluarea s-a realizat utilizând metodele analiza documentelor, interviul și analiza 

contrafactuală 

și s-a bazat pe efectele proiectelor care se află în implementare, întrucât nu avem proiecte 

finalizate implementate in perioada analizată. 



In urma analizei, a reiesit ca serviciile si infrastructurile locale au fost imbunatatite , ca si 

accesul la acestea, in fiecare proiect depus creandu-se minim 1 loc nou de munca . 

 

V.4 Tema TE4 : Mecanismul de implementare al Strategiei de Dezvoltare Locala   

 

Intrebarea nr.6 Care sunt factorii interni și externi care au influențat sau influențează (pozitiv 

sau negativ) implementarea strategiei și rezultatele obținute? Ce măsuri au fost adoptate până la 

data evaluării și cu ce efecte? Ce măsuri sunt încă necesare? 

Intrebarea a urmarit sa identifice in ce masura a influentat expertiza tehnica a personalului 

GAL implementarea SDL.  

Criterii de evaluare : a) Gradul de pregatire a resurselor umane; b) calitatea activitatii de 

animare c) coeziunea parteneriatului ; c) transparenta si corectitudinea in relatiile interne si externe ; 

d) coerenta documentelor intocmite. 

Surse date colectate : a) Documente GAL (dosar resurse umane, fisele/rapoartele de evaluare 

a angajatilor);Beneficiarii directi;Firmele de consultanta;/ b) Documente GAL;Liderii locali;Solicitantii;/ 

c) Angajatii GAL; 

Ca indicatori de rezultat pentru aceste criterii, au fost cuantificați indicatorii număr de măsuri 

cu supralicitare, număr de proiecte respinse de AFIR/CRFIR și numărul de contestații.  

Metoda analizei documentelor s-a axat pe studiul măsurilor cu supralicitare. In cazul apelurilor 

de selec tie, au fost măsuri cu supralicitare M5.6A, M6.6B, M.2.2A si M3.2B , toate proiectele depuse 

obtinand finantare , doar unui singur fiind respins pe criterii administrative din eroarea INS si fiind 

redepus intr-o sesiune ulterioara. 

 

 Cea de a doua metodă de evaluare folosită a presupus realizarea interviului cu beneficiarii de 

proiecte și cu membrii Comitetului Director.  

 Repondentii au trebuit să cuantifice măsura în care sunt de acord cu faptul cu documentele 

întocmite de către personalul GAL au fost corecte,coerente și transparente, ca activitatile de animare 

au fost  corespunzătoare a procesului de animare și cum percep desfășurarea procesului de selecție.  

 In procent de 100% raspunsurile au fost cu valoarea maxima de incadrare o apreciere 

deosebita acordandu-se activitatii managerului GAL , activitatii de animare precum si activitatii de 

asistenta pentru documentarea si scrierea de proiecte.   

 Concluzia evaluatorilor este ca expertiza echipei tehnice a GAL a influentat in mare masura 

implementarea SDL. Se recomanda cresterea competentei angajatilor si membrilor GAL prin cursuri 

de instruire /formare profesionala adaptate nevoilor din teritoriu , precum si prin transfer de bune 

practici.   

 

V.5 Tema TE5 : Aplicarea metodei LEADER (aplicarea combinata a celor 7 principii)  

 

Întrebarea nr. 5- Cum apreciați modul în care au fost aplicate cele 7 caracteristici specifice 

ale abordării LEADER, unde prin caracteristici specifice ale abordării LEADER se înțeleg următoarele: 

Stabilirea de contacte în rețea, Cooperare, Inovație, Elaborarea și implementarea strategiilor de jos 



în sus,  Parteneriate locale public-privat: GAL Acțiuni integrate și multisectoriale, raportându-vă la 

următoarele: 

 Caracterul inovativ al proiectelor depuse pentru finanțare 

 Gradul de interes pentru măsurile privind cooperarea 

 Relevanța măsurilor propuse de SDL pentru nevoile din teritoriu 

Criterii de evaluare : a) Ce beneficii au fost obtinute datorita metodei LEADER?; b) Cum a 

influentat Programul LEADER (contributia SDL) creșterea capacității de a gestiona fonduri publice-

private?; c) 3.3 In ce masura, proiectele finantate prin LEADER (SDL) au contribuit la dezvoltarea 

spiritului antreprenorial? Sau la realizarea unor produse inovatoare?  

Surse date colectate : a) Documente GAL, Liderii locali, Beneficiarii publici; b) Chestionare 

aplicate pe locuitori (non-membri /beneficiari indirecti). 

 Metode de evaluare : Interviul structurat bazat pe chestionare (calitative) ; Focus grup 

(calitativ)  Observatia (calitativa) Colectarea si analiza datelor prin chestionare aplicate expertilor 

tehnici si managementului GAL(cantitativa) ; Analiza administrativa a documentelor (cantitativa)  ; 

Analiza contrafactuala a documentelor (cantitativa) ; Studiul de caz . 

 Din analiza documentelor, analiza contrafactuala si interviul pe baza de chestionare a reiesit ca 

prin implementarea SDL capitalul social s-a imbunatatit in principal prin schimbarea mentalitatilor, 

invatarea colectiva , identificarea unor subiecte de interes comun . Totodata, in urma activitatii de 

gestionare a relatiilor cu teritoriul, a crescut gradul de incredere fata de GAL, de incredere reciproca 

intre memebrii GAL si de colaborare intre acestia si restul comunitatii. Prin organizarea de cursuri si 

sesiuni de promovare /informare s-a initiat dezvoltarea competentelor si capacitatilor echipei GAL si a 

membrilor acestora ; pe de alta parte prin accesul la oportunitati noi de informare, membrii 

comunitatii au inregistrat o crestere a sanselor de dezvoltare personala. Repondentii in unanimitate 

au sugerat diversificarea si dezvoltarea serviciilor de informare si transfer de bune practici, inclusiv 

datorita experientei traite in dezvoltarea de retele de interese economice la nivelul comunitatii 

sustinuta de activitatea de asistenta a echipei tehnice a GAL Microregiunea Belcesti-Focuri.   

 Percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a capitalului social datorită aplicării 

metodei LEADER este foarte buna, relevandu-se faptul ca in acest mod partenerii publici si privati au 

reusit sa colaboreze pe proiecte de interes comun, sa inteleaga provocarile si constrangerile fiecarui 

partener din comunitate , sa valorizeze impreuna ideile de solutionare a problemelor /nevoilor 

teritoriului. Daca actorii locali din mediul privat aveau prin natura activitatii lor o mai mare deschidere 

catre parteneriate si catre munca in echipa, la nivelul autoritatilor locale s-a inregistrat o importanta 

crestere a competentelor de lucru cu publicul si lucru pe proiecte.    
 

Prin metoda studiul de caz au fost analizate din punctul de vedere al valorii adaogate a masurii 

LEADER in termeni de dezvoltare a spiritului antreprenorial in comunitate, pe exemplul a doua 

proiecte aprobate la finantare , in cadrul Masurii 5.6.A – Diversificarea economiei rurale prin 

sustinerea intreprinderilor din sectorul non-agricol . Activitatile vizeaza servicii de fotografiere si 

servicii de agrement – zbor cu parapanta , beneficiarii ambelor proiecte fiind privati.    

  

     



 In urma studiilor de caz , a reiesit faptul ca percepția actorilor locali privind gradul de 

îmbunătățire a capitalului social datorită aplicării metode in LEADER este foarte buna , relationarea cu 

functionarii publici este mai simpla, primarii dovedind mare interes pentru finantarea nevoilor 

comunitatii . Desi mediul de afaceri este  la fel de bine informat sau deschis , necesita asistenta din 

partea din partea expertilor GAL sau a firmelor de consultanta ce pot colabora cu GAL.  

 Ca urmare, concluzia este ca guvernanța locală s-a îmbunătățit la nivelul teritoriului GAL 

Microregiunea Belcesti – Focuri inclusiv prin implicarea sporită a comunității și factorilor interesați în 

luarea deciziilor îmbunătățirea gestionării funcțiilor administrative pe plan local, prin creșterea ro lului 

GAL în guvernanța pe diferite niveluri , creșterea capacității de a gestiona fonduri publice-private . 

 In general, accesul la finantare prin GAL este considerat de catre repondenti a fi benefic, 

solicitandu-se insa o crestere a volumul de bugetare si o corelare mai adecvata cu celelalte masuri ale 

PNDR si cu alte programe de finantare din fonduri europene.   

 Totodata, repondentii au scos in evidenta faptul ca percep drept rezultat al  implementarii SDL 

o anumita imbunatatire a calitatii vietii in urma crearii de locuri de munca noi , a realizarii de noi 

produse, unele chiar inovatoare si a asigurarii infrastructurii de baza. 

 

V.1.1.6 Tema TE6 : Valoarea adaogata datorata metodei LEADER  

 

Întrebarea specifica nr. 5:   În ce măsură intervenția SDL a contribuit la îmbunătățirea 

competitivității firmelor locale? 

Întrebarea specifica numărul 8 : În ce măsură a contribuit intervenția SDL asupra 

diversificării, creării și dezvoltării întreprinderilor mici din sectorul non agricol și creării de noi locuri 

de muncă? 

 

Criterii de evaluare : a) in ce masura interventia SDL a contribuit la crearea de noi firme , la 

realizarea de noi produse locale, la furnizarea de noi servicii locale /  b) in ce masura interventia SDL a 

contribuit la divcersificarea productiei existente , la dezvoltarea de intreprinderi mici din sectorul non-

agricol si la crearea de noi locuri de munca; c) in ce masura interventia SDL a contribuit la cresterea 

competitivitatii intreprinderilor existente si a celor noi create in teritoriu precum si la patrunderea pe 

noi piete de desfacere.  

 

 Surse date colectate: Documente GAL; Liderii locali; Beneficiarii publici si privati (directi);  

  Pentru această temă de evaluare și implicit întrebare de evaluare s-au folosit metodele de 

evaluare interviu, focus grupul  si analiza documentelor /analiza contrafactuala. 

Interviul s-a adresat beneficiarilor de proiecte. La solicitarea de a se cuantifica măsura în care 

consideră că intervenția SDL a contribuit la îmbunătățirea competitivității firmelor locale (pe criteriile 

de mai sus) , repondentii au alocat indicatorul maxim, respectiv “Ridicată” .Si participantii la focus 

grup au opinat ca intervenția SDL a contribuit la îmbunătățirea competitivității firmelor locale în 

măsură mare. 

Evaluarea s-a realizat printr-o analiză a proiectelor aferente măsurilor M5.6A.  și a constat în 

analiza măsurii în care prin investițiile realizate se vor atinge obiectivele inițiale ale măsurilor, 



neexistand alte interventii (de exemplu in PNDR) prin care s-ar fi putut atinge aceste obiective.  

Luând în considerare criteriile de evaluare aferente întrebării, această metodă de evaluare a 

demonstrat că intervenția SDL a contribuit la îmbunătățirea competitivității firmelor locale în măsură 

mare. 

In ceea ce priveste diversificarea , crearea si dezvoltarea de intreprinderi mici din sectorul non 

-agricol,   

Interviul a fost adresat beneficiarilor de proiecte și liderilor locali. Repondentii au trebuit să 

cuantifice măsura în care sunt de acord că numărul firmelor înființate în teritoriul GAL se datorează 

implementării SDL, măsura în care aceștia apreciază că numărul de locuri de muncă create în teritoriul 

GAL se datorează implementării SDL și în ce măsură sunt de acord cu afirmația că specificul firmelor 

înființate în teritoriul GAL se datorează implementării SDL. Atat beneficiarii proiectelor cat si liderii 

locali au considerat că intervenția SDL a contribuit asupra diversificării, creării și dezvoltării 

întreprinderilor mici din sectorul non agricol și creării de noi locuri de muncă în măsură mare.  

Prin metoda de evaluare analiza documentelor s-au verificat documentele interne ale GAL 

pentru 

cuantificarea indicatorilor de realizare propuși și atinși prin proiectele depuse și selectate în 

apelurile de selecție, reiesind faptul că intervenția SDL a contribuit in masura mare la diversificării, 

creării și dezvoltării întreprinderilor mici din sectorul non agricol și creării de noi locuri de muncă, 

întrucât au fost create două activități noi și diferite față de ce exista în teritoriu, s-a sprijinit o 

activitate de producție și au fost create noi locuri de muncă. 

        

V.1.1.7 Tema TE7 : Factorii de succes și de insucces  

Intrebarea nr. 6. Care sunt factorii interni și externi care au influențat sau influențează 

pozitiv 

sau negativ implementarea strategiei și rezultatele obținute? Ce măsuri au fost adoptate 

până la dataevaluării și cu ce efecte? Ce măsuri sunt încă necesare? 

 

Criterii de evaluare: a) Calitatea procesului de evaluare si selectie a proiectelor la nivel de GAL; 

b) Respectarea termenelorprocedurale de evaluare a proiectelor depuse la AFIR; c) Calitatea 

procesului de evaluare si selectie a proiectelor la nivel de AFIR, in special al celor atipice precum si 

cele referitoare la componenta  sociala, minoritati, scheme de calitate, asociativitate,etc.; d) Alocarea 

financiara din cadrul PNDR programului LEADER, satisface nevoia locala de finantare? 

Metode de evaluare : a) analiza documentelor ; b) analiza contrafactuala ; c) interviul 

structurat prin chestionare  

Pentru evaluarea SDL cu ajutorul întrebării numărul 6, s-a solicitat repondentilor abordarea 

celor 4 criterii de evaluare din punct de vedere al gradului de dificultate al implementării proiectelor, 

al activitatii de animare și al bugetului de finanțare disponibil. 

Prin metoda de evaluare analiza documentelor s-a demonstrat faptul că gradul de dificultate al 

implementării proiectelor are o influență mare asupra viitoarei programări, activitatea de animare are 

o influență mare iar bugetul de finanțare disponibil are o influență mare asupra viitoarei programări. 

Interviul a fost adresat liderilor locali și beneficiarilor de proiecte. Aceștia au trebuit să 



cuantifice măsura în care rezultatele implementării SDL actuale vor influența viitoarea programare 

prin analizarea fiecărui criteriu de evaluare: în ce măsură apreciază că gradul de dificultate al 

implementării proiectelor va influența viitoarea programare, în ce măsură activitatea de animare va 

influența viitoarea programare și în ce măsură bugetul de finanțare disponibil va influența viitoarea 

programare. Rezultatele interviului adresat liderilor locali au relevat o influență mare a tuturor 

factorilor asupra programării viitoare. Și în cazul interviului adresat beneficiarilor de proiecte, 

rezultatul a fost același. 

Chestionarul adresat participanților din teritoriu a conținut și întrebarea În ce măsură vor 

influența rezultatele implementării SDL actuale viitoarea programare, cu variantele de răspuns 

mare/mică.  

 În urma centralizării rezultatelor, a reieși faptul că aceștia apreciază că rezultatele 

implementării SDL actuale vor influența în măsură mare viitoarea programare.     

 In ceea ce priveste factorii externi si interni care influenteaza pozitiv sau negativ 

implementarea SDL, repondentii au opinat astfel : 

- gradul de pregatire al expertilor tehnici ai GAL influenteaza in mare masura ,   

- gradul de instruire si informare al beneficiarilor influenteaza in mare masura 

- activitatea de animare influenteaza in mare masura  

- gradul de implicare /participare a partenerilor la activitatile organziate de GAL influenteaza in mare 

masura  

- calitatea procesului de evaluare si selectie a proiectelor la nivel de GAL influenteaza in mare masura 

- gradul de acordare de asistenta din partea echipei tehnice a GAL influenteaza in mare masura 

calitatea proiectelor depuse si obtinerea finantarii 

Un element important ce a reiesit din chestionare este faptul ca alocarea financiara din cadrul PNDR 

programului LEADER nu satisface in totalitate nevoia locala de finantare.  

 

VI. Concluzii generale. Recomandari si lectii invatate cu aplicatibilitate in viitor 

VI.1. Concluzii generale  

 In urma evaluarii implementarii SDL GAL Microregiunea Belcesti-Focuri, concluzia generala 

este aceea ca Logica de intervente a Strategiei este  relevantă față de nevoile socio-economice si de 

resursele de dezvoltare ale teritoriului microregiunii.  

 Obiectivele SDL au fost atinse in perioada evaluata  în mare măsură, respectiv 100%. 

 Gradul de indeplinire al obiectivelor SDL va fi mare si in anul 2019 in urma apelurilor lansate in 

perioada ianuarie 2019  – februarie 2019.   

 Opinia evaluatorilor este ca la nivelul GAL Microregiunea Belcesti-Focuri, SDL a sprijinit în 

mare măsură dezvoltarea locală în zonele rurale aferente microregiunii respective. 

 Evaluatorii au creat un cadru de întrebări de evaluare care a inclus pe de o parte întrebările 

comune , conform Ghidului Operational de Evaluare a Implementarii Strategiilor de Dezvoltare Locala, 

iar pe de alta parte a inclus  întrebările specifice , individualizate si particularizate de evaluatori pe 

specificul GAL Microregiunea Belcesti-Focuri.  

             Acolo unde a fost cazul si disponibilitatea s-a aplicat metoda triangularii informatiilor, datelor 

si a surselor, rezultatele obținute reflectand percepția repondentilor la momentul evaluării.   



 Rezultatele acestei analize au dus la urmatoarele concluzii : 

 prin implementarea conceptelor , mecanismelor si prioritatilor SDL s-a asigurat schimbarea 

mentalitatilor in ceea ce priveste comunitatea si viitorul sau, responsabilitatea fata de membrii 

comunitatii si fata de mediu, actionarea in termeni de sustenabilitate si durabilitate 

 au fost identificate subiecte de interes comun ce privesc dezvoltarea comunitatii si care se pot 

rezolva prin parteneriate public-private, singura modalitate prin care se pot rezolva problemee 

si nevoile socio-economice din teritoriu  

 activitatile din cadrul SDL sunt fezabile in raport :- cu nevoile identificate in contextul local, cu 

obiectivele specifice ale fiecarei masuri de sprijin 

 beneficiarii directi si indirecti ai acestor masuri sunt usor identificabili acestia participand la 

activitatile de animare ale GAL  

 interventia vizeaza grupurile tinta identificate in fisele masurilor de spirjin. 

 activitatile si masurile de finantare acopera o plaja larga a necesitatilor din teritoriu atat in 

ceea ce priveste beneficarii publici si privati. 

 masurile de finantare si activitatile sunt realizate cu participarea beneficiarilor din 

teritoriu,ceea ce a condus la un interes destul de mare din partea acestora pentru a aplica 

pentru finantare. 

 

VI.2 Lecțiil învățate 

 Din întregul proces de evaluare, in cadrul chestionarelor si a focus- grupului repondentii 

/participantii au fost solicitati sa identifice lectiile pe care le-au invatat de-a lungul celor 2 ani de 

implementare a SDL.  

          Din analiza raspunsurilor la chestionare, a interventiilor participantilor la focus grup , ca si a 

documentelor aferente activitatii echipei tehnice a GAL, evaluatorii retin urmatoarele lectii ce au fost 

invatate, atat la nivelul memebrilor GAL, a echipei tehnice, a beneficiarilor de proiecte, cat si in 

general la nivelul comunitatii microregiunii : 

 cresterea increderii in GAL si in membrii acestuia, a imaginii publice si private se realizeaza 

mult mai usor atunci cand membrii comunitatii sunt informati /firmati/instruiti   

 din randul membrilor comunitatii s-au ridicat viitori antreprenori locali datorita informarilor 

/asistentei/ sesiunilor de instruire organizate de catre GAL , persoane care dovedind un spirit 

antreprenorial inovativ pot deveni modele pentru tineri si vectori de dinamizare a zonei  

 daca la inceput exista o retinere in a accesa fonduri prin GAL , calitatea activitatii si 

determinarea echipei tehnice a asigurat cresterea colaborarii intre membrii comunitatii, 

deschiderea spre noi idei de proiecte, sustinerea reciproca a intereselor public-private si nu in 

ultimul rand cresterea imaginii GAL in teritoriu    

 relationarea cu functionarii publici este mai simpla de cand acestia se pot pozitiona de partea 

“privata” a parteneriatului si pot intelege constrangerile dar si spiritul antreprenoriat al 

privatilor, care la randul lor pot intelege mai usor constrangerile birocratice ale autoritatilor 

publice; in esenta o particularitate a functionarului public din mediul rural este ca “acasa” el 

este inca un “fermier”, deci exponent al mediului de afaceri din relationarea GAL cu primariile 

dar si cu firmele de consultanta , membrii si echipa GAL au invatat ca  atunci cand nu exista 



angajati cu atributii speciale pe proiecte , este mai eficient a fi folosita expertiza unor firme 

specializate. 

 intrucat la nivelul teritoriului mediul de afaceri nu este bine si corect informat in privind 

finantarilor nerambursabile existente, interventia /asistenta/ consilierea GAL si a 

colaboratorilor este vitala pentru cresterea interesului potentialilor beneficiari de proiecte.  

 in urma experientei ultimilor 2 ani a reiesit ca este necesar ca GAL sa se concentreze pe 

cresterea colaborarii cu comunitatea intr-un mod mult mai practic , in special prin identificarea 

corecta a nevoilor de finantare 

 masurile de finantare au fost modificate la nivel de de buget pentru a flexibiliza accesul la 

susrsele de finantare al tuturor entitatilor. 

 pentru masurile de finantare care sunt cerute preponderent de beneficiari, valoare alocata 

este suficienta   dar acopera in masura redusa necesarul din microregiune. 

 deschiderea masurilor de fianatare se face  etapizat, prioritatea avatd activitatile din sectorul 

agricol, celellalte masuri fiind deschise dupa ce primele vor fi fost incheiate. 

 dezvoltarea si activitatile ONG sunt acoperite destul de bine de masurile strategiei de 

dezvoltare locala actuale.           

 

Cea mai importanta lectia invatata din implementarea SDL GAL Microregiunea Belcesti-Focuri este 

urmatoarea : 

“ UNITI , PUTEM SA NE DEZVOLTAM PENTRU PREZENT SI PENTRU VIITOR !  “  

 

VI.3. Recomandari 

In vederea imbunatatirii implementarii SDL la nivelul GAL Microregiunea Belcesti -Focuri , pentru 

indeplinirea obiectivelor PNDR / LEADER s, DLRC si a PAC, echipa de evaluatori recomanda 

urmatoarele masuri : 

 o monitorizare atenta, continua , stiintifica a nevoilor din teritoriu , urmarindu-se in dinamica 

specifica evolutia factorilor socio-economici si demografici pe baza elaborarii de studii, analize, 

sondaje si a parteneriatelor public-private de interes 

 modificari ale activitatilor prevazute in cadrul Masurilor de sprijin , astfel incat sa fie acoperite 

toate nevoile care se identifica in actualul context al GAL Microregiunea Belcesti-Focuri si care 

sa raspunda obiectivelor generale si specifice, dar si rezultatelor previzionate.  

 diversificarea tehnicilor de comunicare si motivare la nivelul echipei tehnice a GAL si a 

teritoriului, in special cu institutiile de promovare a mediului de afaceri. 

 introducerea in urmatoarea versiune a SDL a unei masuri forfetare pentru start-up-uri in 

domeniul non-agricol, pentru care exista un interes marcat din partea membrilor comunitatii.  

 cresterea competentei angajatilor si membrilor GAL prin cursuri de instruire /formare 

profesionala adaptate nevoilor din teritoriu , precum si prin transfer de bune practici la nivel 

local, judetean, regional, national si transnational. 

             

 



 

 

Capitolul VII 

ANEXE  

VII.1. Lista  acronime 

VII.2. Plan de evaluare a implementarii SDL GAL Microregiunea Belcesti-Focuri  

VII.3. Modele chestionare   

- Model chestionar pentru angajatii GAL Microregiunea Belcesti-Focuri  

- Model chestionar pentru beneficiarii masurilor GAL Microregiunea Belcesti-Focuri   

- Model chestionar pentru non-membrii GAL Microregiunea Belcesti-Focuri  

 

 

    

ANEXA VII.1. LISTA ACRONIME   

AM PNDR - Autoritate de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală 

CCE - Comitetul de Coordonare a Evaluării Implementarii Strategiei de Dezvoltare Locala  

DCE - Dezvoltarea capacității de evaluare 

DLRC - Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității 

FEADR - Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 

FESI - Fonduri Europene Structurale și de Investiții 

GAL - Grup de Acțiune Locală 

IC – intrebare de evaluare comuna  

IS – intrebare de evaluare specifica  

MADR - Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

PNDR - Programul Național de Dezvoltare Rurală 

RNDR - Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală 

SDL - Strategie de Dezvoltare Locală 

UE - Uniunea Europeană  
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ASOCIAŢIA GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ MICROREGIUNEA BELCESTI -FOCURI 

Sediul Social: Loc. Mădîrjeşti, Com. Bălţaţi, Jud. Iași  

CUI 31000418 ;  tel: 0748581601/ 0754232334 

E-mail: office@galbelcestifocuri.ro     Website: http://galbelcestifocuri.ro 

PLAN DE EVALUARE 

a implementarii Strategiei de Dezvoltare Locala  a Asociatiei Grupul de Actiune Locala 

Microregiunea Belcesti-Focuri pentru perioada  25 noiembrie 2016 – 01 octombrie 2018 
Planificarea evaluarii SDL – Septembrie 2018 – editia 1 

 

I. Scopul, obiectivele si rolul Planului de evaluare   

I.1. Scopul : identificarea rezultatelor implementarii SDL cu definirea modului de atingere al acestora 

in termeni de specificitate a abordarii LEADER /DLRC comparativ cu alte instrumente de finantare    

 

Intrebari la care 

se raspunde 

 

1 Care au fost rezultatele concrete (cantitative si calitative) ale implementarii SDL? 

2 Cum au fost obtinute aceste rezultate?  

3 Abordarea LEADER/DLRC a fost mai buna comparativ cu alte instrumente? Daca da, 

in ce masura.  

4 Cum au fost utilizate resursele ? 

5 Care este perceptia beneficiarilor implementarii SDL? 

6 Ce functioneaza bine la nivelul teritoriului GAL? Ce nu functioneaza  bine ? 

7 Activitatile intreprinse pentru evaluare sunt adecvate ? 

8 Resursele implicate pentru evaluare sunt sufciente ? Dar adecvate ? 

 

I.2. Obiectivele planului de evaluare  

O1- raportarea de catre GAL a modului in care s-au folosit toate tipurile de resurse pentru 

implementarea SDL la nivelul teritoriului;  

 Raportarea se adreseaza Autoritatii de management, Consiliului Director al GAL, Partenerilor 

membri ai GAL-ului, principalii actori locali si parti interesate, echipa tehnica a GAL. Raportarea se 

bazeaza pe informatii si dovezi solide colectate prin mijloace stiintifice. Raportarea aduce dovezi 

mailto:office@galbelcestifocuri.ro


privind modul in care s-a actionat in implementarea SDL , resursele utilizate precum si 

rezultatele/efectele /impacturile obtinute.        

Categoria de factori interesati Informatii furnizate prin evaluare  

Entitati implicate in 

implementarea si evaluarea 

PNDR (Autoritatea de 

Management , RNDR, 

evaluatorul la nivelul PNDR) 

Contributia SDL la Domeniul de Interventie 6B 

Informatii privind rezultatele/efectele obtinute in implementarea SDL 

Modul in care abordarea LEADER a contribuit la obtinerea rezultatelor 

si efectelor 

Identificarea unor eventuale masuri de corectie a SDL sau 

implementarii acesteia 

Entitati institutionale 

responsabile de elaborarea si 

implementarea de politici de 

dezvoltare teritoriala   

Rolul GAL la nivel teritorial  

Modalitatea in care SDL a contribuit la dezvoltarea teritoriala  

Masura in care SDL a contribuit la dezvoltarea teritoriala 

  

Beneficiari ai SDL , alti factori 

interesati publici si privati la 

nivel local  

Analiza modului de utilizare a resurselor. 

Justificarea distributiei resurselor la nivel teritorial si sectorial. 

Analiza contributiei Gal si a SDL la dezvoltarea teritoriului 

 

Partenerii din cadrul GAL, 

Consiliul director al GAL 

Analiza primelor reactii din teritoriu privind implementarea SDL 

pentru o eventuala reorientare a resurselor acesteia 

Analiza perceptiei privind GAL si activitatea sa , la nivelul diversilor 

actori si parti interesate locale 

Lectii invatate privind SDL-uri viitoare 

Echipa tehnica a GAL Imbunatatirea managemenetului implementarii SDL prin analiza 

activitaii administrative si de animare a GAL 

 

 

O2- intelegerea modului in care functioneaza implementarea SDL 

Raportarea evidentiaza factorii si mecanismele care duc la succesul implementarii; cauze ale 

eventualelor nefunctionalitati; se identifica astfel eventualele masuri de corectie ale actualei strategii 

pentru imbunatatirea eficientei, eficacitatii, relevantei ,impactului si sustenabilitatea SDL. Raportarea 

aduce in final o suma de Lectii invatate care pot fi folosite in elaborarea SDL-urilor viitoare.      

 

I.3. Rolul planului de evaluare  

 stabilirea rolului si responsabilitatilor in cadrul activitatii de evaluare /facilitarea dialogului 

constructiv intre partile implicate in evaluare; demararea activitatii de evaluare dintr-o faza 

intermediara a implementarii SDL; asigurarea disponibilitatii datelor necesare pentru Raportul 

final , in conditiile si la termenele adecvate; realizarea unei interconectari intre activitatile de 

monitorizare, evaluare si raportare pentru a asigurarea unei inalte calitati a Evaluarii 

implementarii SDL; se pun bazele unei strategii de comunicare a rezultatelor evaluarii catre 



factorii interesati si catre publicul larg; furnizarea informatiilor necesare pentru identificarea 

progresului intermediar  in indeplinirea obiectivelor; furnizarea informatiilor necesare pentru 

completarea Raportului final privind implementarea SDL in perioada 25 noiembrie 2016 –01 

octombrie 2018 ce va fi prezentat Autoritatii de management  a PNDR  

II. Guvernanta si coordonare  

II.1. Organismele implicate si responsabilitatile acestora  

Legislatie privind responsabilitatile de monitorizare si evaluare : 

Regulamentul CE 1303, art.34, paragraful 3, lit. g- Monitorizarea implementarii strategiilor de 

dezvoltare locala plasate sub rezponsabilitatea comunitatii si a operatiunilor sprijinite , si efectuarea 

de activitati specifice de evaluare a acestora; Regulamentul CE 1303, art.33, paragraful 1, lit. f- 

Descrierea procedurilor de gestionare si monitorizare a SDL, prin care se demonstreaza capacitatea 

GAL-ului de implementare a SDL , insotita de o procedura specifica de evaluare a SDL; Ghidul 

Grupurilor de Actiune Locala pentru Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locala; Strategia de 

Dezvoltare Locala a Grupului de Actiune Locala Microregiunea Belcesti-Focuri” - Capitolul VII – 

Descrierea planului de actiune; si Capitolul IX – Organizarea viitorului GAL- Descrierea mecanismelor 

de gestionare, monitorizare, evaluare și control a strategiei. 

Organismele implicate in monitorizarea, evaluarea, raportarea SDL sunt :a) Adunarea 

Generala a membrilor GAL Microregiunea Belcesti-Focuri – responsabilitati de monitorizare si 

evaluare a implementarii SDL, prin delegarea atributiilor catre Consiliul Director si catre Comitetul de  

Coordonare a Evaluarii Implementarii SDL  ; b) Comitetul de Coordonare a Evaluarii Implementarii 

SDL (CCEI_SDL)– CCEI_SDL , stabilit prin Hotararea organelor de conducere ale GAL, este coordonat de 

Presedintele /reprezentantul legal al asociatiei GAL Microregiunea Belcesti-Focuri  si are 

responsabilitatea generala pentru functionarea si guvernanta sistemului de monitorizare si de 

evaluare , inclusiv pentru calitatea Planului de Actiune , pregatirea la timp si comunicarea rezultatelor 

catre factorii interesati (parteneri GAL, AM PNDR, AFIR, diversilor factori interesati la nivel local si 

eventual la nivel regional si national). 

Pe langa cerintele de monitorizare si evaluare (M&E) aferente raportarilor la nivel intern 

(parteneri GAL)  si extern (AM PNDR, AFIR, diversilor factori interesati la nivel local si eventual la nivel 

regional si national) CCEI_SDL prezinta factorilor interesati date relevante privind indicatorii 

operatiunilor selectate pentru finantare si finalizate si aproba Raportul de evaluare a implementarii 

SDL in perioada 25 noiembrie 2016- 01 octombrie 2018, intocmit de evaluatori externi. De asemenea, 

CCEI_SDL monitorizeaza calitatea implementarii SDL prin intermediul indicatorilor si transmite la nivel 

intern si extern informatiile si documentele necesare pentru monitorizarea progresului implementarii 

SDL. 

CCEI_SDL organizeaza evaluarile si activitatile aferente conform prezentului Plan de evaluare 

iar prin sistemul de monitorizare a  implementarii SDL, CCEI_SDL va asigura din timp colectarea 



datelor necesare evaluarii SDL si punerea acestora la dispozitia evaluatorului extern in timp util.  

 

c) Beneficiari 

Acestia sunt implicati in procesul de monitorizare si evaluare a SDL prin faptul ca li se solicita sa 

furnizeze informatii  privind monitorizare si evaluare prin cererile de finantare, cererile de plata, 

procesele verbale de monitorizare/evaluare si prin alte documente si sa participe la diferite sondaje 

de evaluare. 

d) Evaluatorii  

Evaluarea implementarii SDL se va face de catre evaluatori externi care vor obtine informatii si/sau 

date, in special din activitatile monitorizate de GAL dar si prin instrumente de analiza si evaluare 

specifice (cantitative si calitative). 

III.SUBIECTE DE EVALUARE, TEME DE EVALUARE SI ACTIVITATI DE EVALUARE 

III.1. Subiecte de evaluare  

Subiectele de evaluare sunt necesare a fi planificate pentru evaluarea indicatorilor de rezultat 

si de impact, analiza efectelor nete, aspectele tematice, aspectele transversale, activitatea necesara 

pentru dezvoltarea metodologiilor sau pentru abordarea unor domenii de politica specifice. De 

asemenea, in conformitate cu Ghidul Grupurilor de Actiune Locala privind implementarea SDL-urilor 

pentru a exista concordanta intre termenul stabilit pentru evaluarea la nivel de GAL si la nivel de 

program prima evaluare realizata de GAL va avea ca referinta perioada cuprinsa 29 decembrie 2016 si 

31.12.2018. 

Componenta specifica SDL , ce va cuprinde analiza privind implementarea SDL (indeplinirea 

obiectivelor si indicatorilor specifici SDL, evaluarea valorii adaogate la nivel local, impactul SDL la nivel 

local la nivel de management, animare a teritoriului, cooperare, implicarea partenerilor, etc). 

 

III.2. Teme de evaluare 

Tema de evaluare nr. 1 

Tema de 

evaluare 

Ce se evalueaza in 

cadrul temei 

Intrebarile de 

evaluare 

Criteriile 

de  

evaluare Indicatori   

   Criteriul Obs 

evaluato

rilor 

Indicatori de 

realizare 

Indicatori de 

rezultat 

Logica 

interventi

>Relevanta SDL fata 

de nevoile si 

Intrebarea 1. 

In ce masura 

Nevoile 

de la 

 Numarul de 

nevoi/masuri 

Procentul 

selectat din 



ei SDL potentialul de 

dezvoltare din 

teritoriu 

> Coerenta interna si 

cu politicile de 

referinta relevante  

logica de 

interventie a 

SDL este inca 

relevanta fata 

de nevoile 

socio-

economice si 

potentialul de 

dezvoltare ale 

teritoriului? 

Intrebarea 2. 

Cat de 

coerenta este 

logica 

interventiei 

care sta la 

baza SDL? 

Intrebarile 

suplimentare 

vor fi inserate 

de catre 

evaluatorii 

externi in 

functie de 

necesitati.  

momentul 

elaborarii 

SDL pana 

in prezent 

au ramas 

la fel sau 

s-au 

modificat  

Masurile 

din cadrul 

SDL au 

fost 

revizuite 

in caz de 

necesitate 

pt. a tine 

cont de 

dinamica 

acestor 

nevoi. 

din cadrul 

SDL revizuite  

 

alocarea 

financiara 

disponibila in 

Planul de 

finantare al 

SDL  

 

                            Raspunsul evaluatorului la intrebarea 1    Putin relevant  Relevant  Foarte relevant 

                                                                                               _________      ________    ____________ 

                            Raspunsul evaluatorului la intrebarea 2    Putin relevant  Relevant  Foarte relevant 

                                                                                               _________      ________    ____________ 

Tema de evaluare nr. 2 

Tema de 

evaluare 

Ce se 

evalueaza in 

cadrul temei 

Intrebarile de evaluare Criteriile 

de  

evalu

are 

Indicatori   

   Criteriul Obse

rvatii 

Indicatori de 

realizare 

Indicatori de 

rezultat 

Contributia 

operatiunil

>Gradul de 

atingere a 

Intrebarea 3.  

În ce măsură au fost 

Procentul 

de 

 Nr. de 

masuri 

Nr. de masuri 

realizate  



or realizate 

la 

atingerea 

obiectivelo

r prevazute 

de 

strategie 

rezultatelor 

planificate , a 

obiectivelor 

specifice si a 

impactului 

prevazut prin 

SDL 

> Contributia 

operatiunilor 

finantate la 

atingerea 

rezultatelor , 

obiectivelor, 

impactului 

planificat 

dincolo de alti 

factori externi 

SDL  

atinse obiectivele 

strategiei sau care este 

probabilitatea atingerii 

acestor obiective în 

viitor, având în vedere 

progresul înregistrat 

până la data evaluării? 

Intrebarile 

suplimentare vor fi 

inserate de catre 

evaluatorii externi in 

functie de necesitati.  

obiective 

atinse 

propuse  

 

 

           Raspunsul evaluatorului la intrebarea 3    In mica masura In medie masura In mare masura  

                                                                                               _________      ________    ____________ 

Tema de evaluare nr. 3 

Tema de 

evaluare 

Ce se evalueaza 

in cadrul temei 

Intrebarile de 

evaluare 

Criteriile de  evalua

re 

Indicatori   

   Criteriul Observ

atii ale 

evalua

torilor 

Indicatori 

de realizare 

Indicatori de 

rezultat 

Valoarea 

adaogata 

datorata 

metodei 

LEADER  

>Beneficiile 

obtinute 

datorita 

abordarii 

metodei LEADER  

Intrebarea 4. 

Ce beneficii au fost 

obtinute datorita 

metodei LEADER 

(dezvoltarea 

capitalului social 

local, rezultatele 

obtinute prin 

implementarea SDL, 

imbunatatirea 

guvernantei locale  

Capitalul 

social 

imbunatatit 

 

 

 

 

 

Guvernanta 

locala s-a 

imbunatatit 

  Numar de 

persoane 

propuse a fi 

instruite  

 

 

Alocarea 

financiara 

disponibila 

in Planul de 

finantare al 

Numar de 

persoane 

instruite   

…............... 

 

 

 

Procentul 

absorbit 

(platit) din 

alocarea 



? 

 

 

 

 

 

Intrebarile 

suplimentare vor fi 

inserate de catre 

eva-luatorii externi 

in functie de 

necesitati.  

la nivel local  

 

 

 

 

 

 

Rezultatele 

implementa

rii SDL au 

generat 

imbunatatir

ea calitatii 

vietii in 

teritoriul 

vizat de SDL 

 

 

 

SDL   

 

 

Nr. de locuri 

de munca 

create prin 

implementa

rea SDL : 

minim ….   

 

financiara 

disponibila in 

Planul de 

finantare ale 

SDL............ 

  

Nr. de locuri 

de munca 

create prin 

implementar

ea SDL........... 

             Raspunsul evaluatorului la intrebarea 4    Nicio imbunatatire Imbunatatire medie 

Imbunatatire mare 

                                                                                               _________      ________    ____________ 

Tema de evaluare nr. 4 

Tema de 

evaluare 

Ce se evalueaza 

in cadrul temei 

Intrebarile de 

evaluare 

Criteriile de  evaluar

e 

Indicatori   

   Criteriul Observ

atii 

evaluat

ori 

Indicatori 

de 

realizare 

Indicatori 

de rezultat 

Factorii 

de 

succes si 

de 

insucces 

Influenta 

factorilor externi 

si interni asupra 

rezultatelor 

obtinute prin 

implementarea 

SDL 

Intrebarea 5   

Care sunt factorii 

interni si externi 

care au influentat 

sau influenteaza 

(pozitiv /negativ) 

implementarea SDL 

/rezultatele 

Realizarea / 

nerealizarea 

indicatorilor in 

functie de 

factorii interni 

(gradul de 

participare al 

partenerilor ; 

competentele 

 Numar de 

persoane 

propuse a 

fi instruite 

in SDL:  

 

Numar de 

exploatatii 

agricole 

Numar de 

persoane 

propuse a fi 

instruite in 

SDL: ….......  

 

Numar de 

exploatatii 

agricole 



acesteia?  

Ce masuri au fost 

adoptate pana la 

data evaluarii? Ce 

masuri sunt inca 

necesare? 

Intrebarile 

suplimentare vor fi 

inserate de catre 

eva-luatorii externi 

in functie de 

necesitati.  

angajatilor; 

gradul de 

implicare al 

angajatilor;  

eficienta 

/eficacitatea 

actiunilor de 

animare in 

teritoriu ); 

Realizarea / 

nerealizarea 

indicatorilor in 

functie de 

factorii externi 

(respectarea 

clauzelor 

contractuale de 

catre furnizorii 

serviciilor de 

promovare a 

SDL, de 

informare  a 

populatiei, de 

formare si 

instruire, etc); 

propuse a 

fi sprijinite 

:   

Nr. total d 

eintreprin

deri non-

agricole 

sprijinte/n

ou create  

  

Nr. de 

locuri de 

munca 

nou 

create 

prin 

implemen

tarea SDL  

 

 

  

propuse a fi 

sprijinite : 

…...............  

Nr. total  de 

intreprinder

i non-

agricole 

sprijinte/no

u create  

…............  

 

Nr. de 

locuri de 

munca nou 

create prin 

implementa

rea SDL  

…............... 

                            Raspunsul evaluatorului la intrebarea 5     Mic                   Mediu          Ridicat  

                                                                                               In mica masura  In masura medie  In mare 

masura  

                                                                                               _________      ________    ____________ 

 

Tema de evaluare nr. 5 

Tema de 

evaluare 

Ce se evalueaza 

in cadrul temei 

Intrebarile de 

evaluare 

Criteriile de  evaluare Indicatori   

   Criteriul Observati

i 

Indicatori de 

realizare 

Indicatori de 

rezultat 

Contributi

a SDL la 

aria de 

>Contributia 

efectiva a SDL la 

dezvoltarea 

Intrebarea 6 

In ce masura a 

sprijinit SDL 

Serviciile si 

infrastructur

ile locale au 

 Populatia 

neta care 

beneficiaza 

Procentajul 

populatiei 

rurale vizte 



interventi

e 6B 

locala  a 

teritoriului GAL , 

in conformitate 

cu criteriile de 

evaluare si 

indicatorii 

comuni ai ariei 

de interventie 

6B  

dezvoltarea 

locala in zonele 

rurale ?  

fost 

imbunatatit

e . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accesul la 

serviciile si 

la 

infrastructur

ile locale a 

crescut. 

 

 

 

 

 

 

SDL a 

contribuit la 

crearea de 

oportunitati 

de ocupare 

a fortei de 

munca.  

 

 

  

de 

servicii/infras

tructuri 

imbunatatite 

: minim   

Nr. de 

comune 

sprijinite : 

minim....  

 

Populatia 

neta care 

beneficiaza 

de 

servicii/infras

tructuri 

imbunatatite 

: minim   

Nr. de 

comune 

sprijinite : 

minim.. 

Numar de 

locuri de 

munca 

create prin 

implementar

ea SDL  

de SDL 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Procentajul 

populatiei 

rurale care 

beneficiaza 

de servicii/ 

infracstructur

i 

imbunatatite  

 

 

 

 

 

 Locuri de 

munca create 

in cadrul 

proiectelor 

sprijinite  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                Raspunsul evaluatorului la intrebarea 1    In mica masura In masura medie  In mare masura  

                                                                                               _________      ________    ____________ 



 

 

III.3. Activitati de evaluare 

III.3.1. Activitati de evaluare privind pregatirea evaluarilor. Elaborarea planului de evaluare. 

ACTIVITATEA FUNCTIILE MANAGERULUI 

GAL /RESPONSABILULUI 

DE EVALUARE    

FUNCTIILE COMITETULUI DE 

COORDONARE A EVALUARII  

Revizuirea intrebarilor 

comune de evaluare (inclusiv 

a legaturilor cu indicatorii) cf. 

email AMPNDR din 

21.09.2018 

Revizuirea intrebarilor 

comune de evaluare 

Contribuie la definirea intrebarilor 

comune de evaluare. 

Identificarea tipurilor de date 

ce vor fi colectate si 

examinarea surselor de 

informatii 

Elaborare Procese verbale 

tipizate necesare evaluarii 

SDL 

Elaborare chestionare 

necesare evaluarii 

implementarii SDL 

Stabilirea surselor de 

informatii   

Contribuie la definirea surselor de 

informatii 

 

Contribuie la definirea intrebarilor 

aferente chestionarelor  

Elaborarea planului de 

evaluare  

Elaborarea planului de 

evaluare  

Sprijina elaborarea planului de evaluare  

III.3.2. Activitati privind selectarea evaluatorului 

ACTIVITATEA FUNCTIILE MANAGERULUI GAL 

/RESPONSABILULUI DE 

EVALUARE    

FUNCTIILE COMITETULUI DE 

COORDONARE A EVALUARII  

Selectarea evaluatorului extern Coordonarea procesului de 

selectare a evaluatorului extern 

- 

III.3.3. Activitati privind colaborarea cu evaluatorul extern pe parcursurl evaluarii propriu-zise                                                                                     

ACTIVITATEA  FUNCTIILE 

MANAGERULUI 

GAL 

/RESPONSABILULUI 

FUNCTIILE 

COMITETULUI DE 

COORDONARE A 

EVALUARII  

FUNCTIILE 

EVALUATORULUI 

EXTERN  



DE EVALUARE    

Identificarea tipurilor de date ce 

vor fi colectate si examinarea 

surselor de informatii 

Monitorizeaza si 

sprijina derularea 

evaluarii. Pastreaza 

contactul 

permanent in 

relatia cu 

evaluatorul extern. 

Facilitează colectarea 

și schimbul de 

informații necesare 

evaluării, atât în 

cadrul GAL cât și cu 

actorii locali 

 

 

Elaborarea Proceselor 

verbale tipizate 

necesare evaluarii SDL 

Definirea intrebarilor 

aferente 

chestionarelor. 

Definirea si stabilirea 

surselor de informatii   

Elaborarea 

chestionarelor 

necesare evaluarii 

Pregatirea si implementarea unor 

metodologii de evaluare 

adecvate, inclusiv a unor bune 

practici colectate, consolidate si 

diseminate la nivelul PNDR  

Monitorizeaza si 

sprijina derularea 

evaluarii. Pastreaza 

contactul 

permanent in 

relatia cu 

evaluatorul extern. 

Conduce dialogul 

metodologic cu 

evaluatorul și emite 

opinii (sugestii, 

recomandări) privind 

metodologia detaliată 

de evaluare 

Stabilirea si 

implementarea 

metodologiilor de 

evaluare. 

Analiza contributiilor SDL la 

obiectivele generale ale LEADER 

Monitorizeaza si 

sprijina derularea 

evaluarii 

Asigura suportul 

pentru  stabilirea 

metodologiei de 

analiza 

Stabilirea 

metodologiei de 

analiza  

Obtinerea si analiza raspunsurilor 

la intrebarile de evaluare 

Monitorizeaza si 

sprijina derularea 

evaluarii.  

Facilitează obtinerea 

si analiza 

raspunsurilor la 

chestionarele ce 

include intrebarile de 

evaluare , atât în 

cadrul GAL cât și cu 

actorii locali, prin 

toate instrumentele 

de evaluare selectate 

de evaluatorul extern.  

Centralizeaza si 

analizeaza 

raspunsurile la 

intrebarile de 

evaluare.  

Analizarea 

rezultatelor aplicarii 

instrumentelor de 

evaluare calitative si 

cantitative la nivelul  

diversilor repondenti. 

Analizeaza studiile de   

caz la nivelul GAL.   

Elaboreaza concluzii si 

recomandari de 

imbunatatire a 



implementarii  SDL. 

 

III.3.4. Activitati legate de verificarea calitatii evaluarii   

ACTIVITATEA  FUNCTIILE 

MANAGERULUI GAL 

/EVALUATORULUI 

EXTERN   

FUNCTIILE 

COMITETULUI DE 

COORDONARE A 

EVALUARII  

FUNCTIILE 

EVALUATORULUI 

EXTERN  

Verificarea calitatii 

evaluarii  

Monitorizeaza si sprijina 

derularea evaluarii in 

conditiile de calitate 

prevazute in Anexa 1 la 

Ghidul Evaluarii. . 

Verifica indeplinirea 

calitatii evaluarii 

conform Grilei de 

calitate din Anexa 1 la 

Ghidul de Evaluare a 

SDL. 

Asigura calitatea 

evaluarii in conformitate 

cu Grila de calitate din 

Anexa 1 la Ghidul de 

evaluare SDL.  

III.3.5. Activitati de raportare si post-raport de evaluare      

ACTIVITATEA  FUNCTIILE 

MANAGERULUI GAL 

/EVALUATORULUI 

EXTERN   

FUNCTIILE 

COMITETULUI DE 

COORDONARE A 

EVALUARII  

FUNCTIILE 

EVALUATORULUI 

EXTERN   

Raportarea rezultatelor 

evaluarii  

Monitorizeaza si sprijina 

elaborarea versiunii 1 si 

versiunii finale a SDL.  

Analizeaza si propune 

modificarea (dupa caz ) 

a versiunii 1 a SDL. 

Aproba versiunea finala 

a SDL. 

Elaboreaza versiunea 1 

a Raportului de evaluare 

a implementarii SDL. 

Elaboreaza versiunea 

finala a Raportului de 

evaluare a 

implementarii SDL. 

Comunicarea 

rezultatelor evaluarii   

Asigura diseminarea 

rezultatelor evaluarii  

Promovează dialogul 

între factorii interesați, 

cu privire la procesul și 

rezultatele evaluării. 

Sprijină activitatea de 

diseminare a 

rezultatelor evaluării 

- 

IV. DATE SI INFORMATII NECESARE EVALUARII  

IV.1. Surse minimale privind datele si informatiile necesarii evaluarii   



Surse  Date obtinute  

Din sistemul de monitorizare a operatiunilor 

finantate existent la nivelul GAL     

Valorile realizate ale indicatorilor de realizare si 

de rezultat. 

Date privind progresul financiar al operatiunilor  

Din teren , prin aplicarea metodelor si tehnicilor 

de evaluare selectate de evaluatorul extern 

(metodologia de evaluare)  

Date si informatii calitative si cantitative necesare 

analizei implementarii SDL. 

Din sistemul GAL de monitorizare a propriilor 

activitati  

Date si informatii privind managementul GAL-ului, 

animarea in teritoriu, competentelor resurselor 

umane, evaluarea si autorevaluarea echipei GAL 

in lumina indeplinirii obiectivelor SDL.  

IV.2. Asigurarea calitatii colectarii si prelucrarii datelor si informatiilor necesare evaluarii  

Identificarea tuturor surselor de 

informatii si date necesare 

evaluarii  

Alegerea de metode si tehnici de 

evaluare fezabile  

Crearea de instrumente care pot 

fi pus in practica , in functie de :  

Baze de date GAL ; parteneri 

GAL ; actori locali ; beneficiari 

masuri de sprijin; grpurile tinta si 

beneficiarii finali ai proiectelor; 

alte parti/factori interesate/i.  

Metode : Studiul documentelor 

(analize cantitative si calitative); 

observatia. 

Tehnici de evaluare cum ar : 

interviul, analiza contrafactuala    

Expertiza disponibila (interna 

GAL) ;  

      

ANEXA VII.4 MODELE DE CHESTIONARE 

    

1)  Model chestionar pentru angajatii GAL Microregiunea Belcesti-Focuri 

CHESTIONAR 

pentru evaluarea Strategiei de dezvoltare locala a Asociatiei « Grupul de Actiune locala 

Microregiunea Belcesti-Focuri  

- angajati -  

 

Prezentul chestionar este parte componentă a procesului de evaluare, având drept scop colectarea 

informației privind percepția, practicile, experiențele și așteptările angajatilor GAL Microregiunea 

Belcesti-Focuri privind implementarea Strategiei in termeni de management al resurselor umane, 

materiale, informationale, de timp si financiare, in raport cu relatiile cu comunitatea, autoritățile 

publice, entitatile publice si private, partenerii de dezvoltare, beneficiarii directi  etc. 

Rezultatele chestionării vor asigura o înțelegere adecvată a acțiunii Strategiei și a eficienței 

mecanismului de implementare a Strategiei. 



Chestionarul conține 18 întrebări, la care vă rugăm să răspundeți cu acuratețe și, unde este relevant, 

să explicați succint opinia sau să descrieți procesele. 

 

Vă mulțumim pentru timpul acordat și pentru contribuția Dumneavoastră în evaluarea Strategiei de 

dezvoltare Locala a GAL Microregiunea Belcesti-Focuri. 

 

1. Nume si prenume /pozitia in GAL Microregiunea Belcesti-Focuri  

 

2. Vă rugăm să indicați domeniile de politici care țin de competența Dumneavoastră  

(Bifați toate  opțiunile aplicabile) 

Administrație publică              Finanțe publice  

Agricultură și dezvoltare rurală    Infrastructură  

Antreprenoriat    Ocrotirea sănătății  

Apărare și securitate națională    Ocuparea forței de muncă  

Cercetare și inovare    Ordine publică  

Construcții    Protecția mediului  

Cultură    Protecție socială  

Dezvoltare regională    Servicii sociale  

Drepturile omului și oportunități egale    Tehnologia informației  

Economie și comerț    Tineret și sport  

Educație: timpurie    Transport 

învățământ general 

 învățământ profesional tehnic 

învățământ pe tot parcursul vieții 

Altele :……………………………………….. 

a) Va rugam sa precizati succint care sunt sarcinile Dumneavoastra in cadrul GAL Microregiunea 

Belcesti-Focuri, conform Fisei postului ........................ ......................................... 

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

 

b) Va rugam sa precizati succint activitatile in care ati fost implicat concret in perioada 2016-2018 in 

ceea ce priveste implementarea Strategiei in teritoriul GAL Microregiunea Belcesti-

Focuri :........................................................   

3. În ce măsură ati fost implicat/ă Dumneavoastră în procesul de  elaborare a Strategiei de 

dezvoltare locala a GAL Microregiunea Belcesti-Focuri ? 

(Bifați o singură opțiune) 

Am fost membru/ă a grupului de lucru pentru elaborarea Strategiei 

Am prezentat comentarii și propuneri în procesul de consultare/avizare a Strategiei 

Nu am fost implicat/ă 

Altceva (specificați)_________________________________________________________________ 



4. În ce măsură considerați că mecanismul de coordonare a implementării Strategiei favorizează 

realizarea obiectivelor generale ale Strategiei de dezvoltare locala a GAL Microregiunea Belcesti-

Focuri ? 

(Bifați o singură opțiune) 

Favorizează în totalitate realizarea obiectivelor 

În mare măsură favorizează realizarea obiectivelor 

În mică măsură favorizează realizarea obiectivelor 

Nu favorizează realizarea obiectivelor 

Nu știu 

Altceva (specificați)_________________________________________________________________ 

5.  În ce măsură considerați că direcțiile strategice și obiectivele specifice ale Strategiei de 

dezvoltare locala a GAL Microregiunea Belcesti-Focuri  contribuie la soluționarea principalelor 

probleme pe care le are agricultura si dezvoltarea domeniului rural in teritoriul Dumneavoastra? 

(Bifați o singură opțiune) 

Soluționează în totalitate  

În mare măsură soluționează 

În mică măsură soluționează 

Nu soluționează 

Nu știu 

Altceva (specificați)______________________________________________________________ 

6.  Opinati in ce măsură direcțiile strategice și obiectivele specifice ale Strategiei de dezvoltare 

locala a GAL Microregiunea Belcesti-Focuri sunt luate în considerare în procesul de planificare a 

activității Dumneavoastra ? 

(Bifați o singură opțiune) 

Nu sunt luate în considerare, deoarece nu au legatura cu domeniul de activitate 

Nu sunt luate în considerare, deoarece nu sunt relevante 

Sunt luate în considerare la nivel general, doar pentru a evidenția faptul că se asigură implementarea 

Strategiei 

Sunt luate în considerare în mod prioritar 

Altceva (specificați)________________________________________________________________ 

7. Opinati in ce măsură direcțiile strategice și obiectivele specifice ale Strategiei de dezvoltare locala 

a GAL Microregiunea Belcesti-Focuri sunt luate în considerare în procesul de planificare a 

activității primariilor membre ale GAL Microregiunea Belcesti-Focuri ? 

(Bifați o singură opțiune) 

Nu sunt luate în considerare, deoarece nu au legatura cu domeniul de activitate 

Nu sunt luate în considerare, deoarece nu sunt relevante 

Sunt luate în considerare la nivel general, doar pentru a evidenția faptul că se asigură implementarea 

Strategiei 

Sunt luate în considerare în mod prioritar 



Altceva (specificați)________________________________________________________________ 

Va rugam sa precizati la optiunea selectata care sunt cauzele/motivele care explica aceasta situatie 

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

8.  Opinati in ce măsură direcțiile strategice și obiectivele specifice ale Strategiei de dezvoltare 

locala a GAL Microregiunea Belcesti-Focuri sunt luate în considerare în procesul de planificare a 

activității entitatilor membre ale GAL Microregiunea Belcesti-Focuri ce apartin mediului de 

afaceri ? 

(Bifați o singură opțiune) 

Nu sunt luate în considerare, deoarece nu au legatura cu domeniul de activitate 

Nu sunt luate în considerare, deoarece nu sunt relevante 

Sunt luate în considerare la nivel general, doar pentru a evidenția faptul că se asigură implementarea 

Strategiei 

Sunt luate în considerare în mod prioritar 

Altceva (specificați)_________________________________________________________________ 

Va rugam sa precizati la optiunea selectata care sunt cauzele/motivele care explica aceasta situatie 

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

9.  În ce măsură direcțiile strategice ,obiectivele si masurile de sprijin  specifice ale Strategiei de 

dezvoltare locala a GAL Microregiunea Belcesti-Focuri  sunt luate în considerare în procesul de 

planificare a resurselor financiare in cadrul entitatilor care au solicitat finantare pe Masurile 

lansate in perioada 2016-2018 (finantari, investitii, dezvoltare, crearea de noi locuri de munca)?  

(Bifați o singură opțiune) 

Nu sunt luate în considerare 

Sunt luate în considerare doar la nivelul obiectivelor, fără alocarea resurselor 

Sunt luate în considerare doar parțial (resursele financiare sunt alocate, însă acestea nu sunt 

suficiente pentru implementarea deplină a obiectivelor) 

Sunt luate în considerare în deplină măsură (sunt alocate suficiente resurse financiare) 

Altceva (specificați)_________________________________________________________________ 

10.  Din cate cunoasteti, care este numarul entitatilor care au solicitat finantare pe Masurile lansate 

de GAL Microregiunea Belcesti-Focuri si domeniile de activitate / obiectul finantarii , valoarea 

medie  si durata medie a  sprijinului financiar . 

1)  

2) 

 

 

 

11. Vă rugăm să precizati care sunt , in opinia Dumneavoastra cel puțin 3 puncte tari și 3 puncte 

slabe ale Masurilor de finantare lansate de catre GAL Microregiunea Belcesti-Focuri in perioada 

2016-2018. 

Puncte tari Puncte slabe 



1. ___________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________    

1. ___________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________    

 

12. Pe o scară de la 1 (deloc) la 5 (în totalitate), apreciați în ce măsură  sprijinul acordat pentru 
urmatoarele Masuri : 
(Bifați o singură opțiune)  

M1.1C: Cursuri de formare profesională pentru îmbunătățirea competențelor și cunoștințelor în 
domeniul agricol  

  

A condus la cresterea numarului de 
persoane instruite din teritoriul GAL  

 1                    2                  3              4              5 
  

A contribuit la cresterea calitatii 
managementului la nivel de 
ferma/afacere 

 1                    2                  3              4              5 
  

A condus la stimularea si motivarea 
persoanelor care desfasoara activitati 
agricole, sa ramana in tara ? 

 1                    2                  3              4              5 
  

A avut un impact asupra cresterii 
calitatii productiei agricole ? 

 1                    2                  3              4              5 
  

A contribuit la imbunătățirea 
competențelor și cunoștiințelor în 
domeniul agricol prin organizarea de 
cursuri de formare profesionala 

 1                    2                  3              4              5 

  

A contribuit la imbunatatirea 
transferului de informatii su cunostinte 
, la formarea si dezvoltarea de 
aptitudini prin schimbul de experienta  

 1                    2                  3              4              5 

  

A contribuit la cresterea constientizarii 
fermierilor privind angajamentele de 
protectie a mediului, inclusiv 
protejarea biodiversitatii   

 1                    2                  3              4              5 

  

A contribuit la implementarea de 
solutii,tehnologii si practici inovatoare 
, inclusiv prin cooptarea de practicieni 
inovatori 

 1                    2                  3              4              5 

  

A contribuit la diseminarea de noi idei 
(inclusiv de afaceri), metode (inclusiv 
de management) si principii (inclusiv 
de parteneriat public-privat)  

 1                    2                  3              4              5 

  

Masura M2.2A Susținerea fermelor mici cu scopul orientării către piață   

A contribuit la susținerea fermelor mici 
pentru creșterea orientării către piață 
precum și a veniturilor acestora. 

 1                    2                  3              4             5 
  

A facilitat accesul la piaţă al  1                    2                  3              4              5   



exploatatiilor de mici dimensiuni 

A contribuit la diversificarea producţiei 
şi la introducerea unor noi produse 

 1                    2                  3              4              5 
  

A adaptat criteriile de selecţie aplicate 
pentru a elimina dezavantajele 
structurale şi dezechilibrele din spaţiul 
rural 

 1                    2                  3              4            5 

  

A contribuit la imbunătățirea 
sistemului de management al 
exploatației și creșterea 
competitivității sectorului agricol prin 
aplicarea unor practici agricole 
prietenoase mediului. 

 1                    2                  3              4             5 

  

A contribuit la  creșterea viabilității 
exploatațiilor și a competitivității 
tuturor tipurilor de agricultură în 
teritoriul GAL  promovarea 
tehnologiilor agricole inovatoare și a 
gestionării durabile a pădurilor, cu 
accent pe facilitarea intrării în sectorul 
agricol a unor fermieri calificați 
corespcunzător și în special, a 
reînnoirii generațiilor 

 1                    2                  3              4             5 

  

A contribuit la promovarea 
tehnologiilor agricole inovatoare  

 1                    2                  3              4              5 
  

A contribuit la gestionarea durabila a 
pădurilor 

 1                    2                  3              4                  5 
  

A contribuit la facilitarea intrării în 
sectorul agricol a unor fermieri 
calificați corespunzător și în special, la 
reînnoirea generațiilor 

 1                    2                  3              4              5 

  

A contribuit la imbunătățirea 
performanței economice , la 
restructurarea și modernizarea 
exploatațiilor 

 1                    2                  3              4              5 

  

Masura M3.2B– Reînnoirea generațiilor de agricultori   

A contribuit la creșterea numărului de 

tineri fermieri care încep pentru prima 

dată o activitate agricolă ca 

șefi/conducători de exploatație, fiind 

încurajați să devină competitivi;  

 1                    2                  3              4             5 

  

A contribuit la încurajarea 

competitivitatii in randul tinerilor 

fermieri;  

 1                    2                  3              4             5 

  



A contribuit la imbunătățirea 

managementului la nivelul 

exploatatiilor agricole  

 1                    2                  3              4              5 

  

A contribuit la creșterea 

competitivității sectorului agricol la 

nivelul comunitatii /teritoriului  

 1                    2                  3              4              5 

  

A contribuit la sprijinirea procesului de 

modernizare și conformitate cu 

cerințele pentru protecția mediului, 

igienă și bunăstarea animalelor și 

siguranța la locul de muncă; 

 1                    2                  3              4              5 

  

A contribuit la asigurarea 

oportunitatilor pentru tinerii fermieri 

rezidenți, cu un minim de cunoștințe 

de bază, de a se instala ca 

șefi/conducători de exploatații 

agricole. 

 1                    2                  3              4             5 

  

A contribuit la creșterea viabilității 

exploatațiilor și a competitivității 

tuturor tipurilor de agricultură în 

teritoriu  

 1                    2                  3              4             5 

  

A contribuit la promovarea 

tehnologiilor agricole inovatoare și a 

gestionării durabile a pădurilor 

 1                    2                  3              4              5 

  

A contribuit la facilitarea intrării în 

sectorul agricol a unor fermieri 

calificați corespcunzător și în special, la 

reînnoirea generațiilor 

 1                    2                  3              4              5 

  

A contribuit la favorizarea 
competitivităţii sectorului agricol 

 1                    2                  3              4              5 
  

A condus la restructurarea 
exploatatiilor de dimensiuni mici si  
medii si la transformarea acestora in 
exploatatii comerciale  

 1                    2                  3              4              5 

  

A contribuit la cresterea valorii 
adaugate a produselor agricole prin 
procesarea produselor la nivelul 
fermelor din teritoriul GAL si 
comercializarea directa a acestora 
Precizati concret ce tipuri de 
produse............................................. 

 1                    2                  3              4             5 

  

A contribuit la favorizarea  1                    2                  3              4              5   



competitivităţii sectorului agricol 

Masura  M4.4A – Conservarea, protectia si mentinerea biodiversității naturale a zonelor protejate   

A contribuit la investiții in teritoriu 

pentru acțiuni de promovare și 

conservarea biodiversității. 

 1                    2                  3              4             5 

  

A contribuit la sensibilizarea și 

conștientizarea populației din teritoriul 

GAL Microregiunea Belcești – Focuri cu 

privire la importanța arhitecturală a 

peisajelor și a zonelor Natura 2000. 

 1                    2                  3              4             5 

  

A contribuit la refacerea, conservarea 

și consolidarea ecosistemelor legate 

de agricultură și silvicultură 

 1                    2                  3              4             5 

  

A contribuit la furnizarea de servicii de 
bază și la reînoirea satelor în teritoriu  

 1                    2                  3              4              5 
  

A contribuit la refacerea, conservarea 

și dezvoltarea biodiversității, inclusiv în 

Zonele Natura 2000 și în zonele în care 

se confruntă cu constrângeri naturale 

sau cu alte constrângeri specifice, a 

activităților agricole de mare valoare 

naturală, precum și a stării peisajelor 

din teritoriu. 

Precizati concret tipuri e 

interventii.................. 

 1                    2                  3              4             5 

  

A contribuit la organizarea de campanii 

de sensibilizare/constientizare, la 

actiuni de informare prin diverse 

mijloace a populatiei GAL cu privire la 

importanta patrimoniului natural: 

biodiversitate si peisaje,  

Precizati concret............................ 

 1                    2                  3              4             5 

  

A contribuit la -realizarea de marcaje 

pana la si in zonele protejate, la 

amplasarea de panouri de semnalizare 

si panouri informative, la ingradiri, la 

bornare, la realizarea de puncte de 

observare/ observatoare de animale, 

pasari etc. (constructii usoare din 

materiale nepoluante, traditionale).  

 1                    2                  3              4             5 

  



Precizati 

concret......................................  

A contribuit la organizarea de ateliere 

educationale, demonstrative pentru 

comportamente eco-civice adecvate, 

activitati in natura si/sau pentru 

recunoasterea/identificarea/ 

prezentarea resurselor naturale ale 

teritoriului, cu caracter permanent sau 

temporar (cursuri demonstrative, 

ateliere educationale de conservarea 

mediului, amenajarea unor 

colectii/expozitii floristice, 

dendrologice, ateliere de creatie, etc.). 

Precizati 

concret..........................................  

 1                    2                  3              4             5 

  

A contribuit la organizarea de ateliere 

de informare si de lucru/actiuni directe 

de informare a populatiei adulte, 

antreprenori, fermieri si alte grupuri 

privind valoarea economica a 

ecosistemelor naturale si dezvoltarea 

durabila ca vector de dezvoltare a 

mediului rural. 

Precizati 

concret...................................... 

 1                    2                  3              4             5 

  

Masura M5.6A – Diversificarea economiei rurale prin susținerea intreprinderilor din sectorul non-

agricol 

  

A contribuit la facilitarea diversificarii 

economiei rurale si la dezvoltarea 

economică a zonelor rurale prin 

sprijinirea intreprinderilor mici și 

mijlocii şi eradicarea sărăciei;  

Precizati domeniul de activitate care 

s-a dezvoltat 

…...................................... 

 1                    2                  3              4             5 

  

A contribuit la dezvoltarea serviciilor 

pentru populaţie şi alte activităţi 

economice; 

 

 1                    2                  3              4              5 

  



Precizati ce servicii /activitati 

economice s-au dezvoltat.................. 

A contribuit la crearea de locuri de 

muncă 

Precizati numarul de locuri de munca 

create si meseriile 

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

 1                    2                  3              4              5 

  

A contribuit la promovarea incluziunii 

sociale, a reducerii sărăciei şi a 

dezvoltării economice în zonele rurale. 

 1                    2                  3              4              5 

  

A contribuit la facilitarea diversificării,  

înfiinţării şi dezvoltării de întreprinderi 

mici 

 1                    2                  3              4              5 

  

A contribuit la inovare şi protecţia 

mediului in respectivul sector de 

activitate 

 1                    2                  3              4              5 

  

A contribuit la dezvoltarea unor 

afaceri/proiecte „prietenoase cu 

mediul” inclusiv prin adoptarea de 

soluţii de obţinere/utilizare a energiei 

din surse regenerabile. 

 1                    2                  3              4              5 

  

A  contribuit la promovarea si 
diversificarea spiritului antreprenorial 

 1                    2                  3              4              5 
  

A contribuit la crearea de micro-
intreprinderi precum şi la dezvoltarea 
celor existente în sectorul nonagricol 

 1                    2                  3              4              5 
  

A contribuit la încurajarea activităţilor 
meşteşugăreşti şi a altor activităţi 
tradiţionale 
Precizati concret ce mestesuguri 
/activitati 
traditionale............................. 

 1                    2                  3              4              5 

  

A condus la crearea de oportunităţi 
pentru crearea de noi locuri de muncă 
în zonele rurale şi la menţinerea 
locurilor de muncă deja existente în 
spaţiul rural 

 1                    2                  3              4              5 

  

A condus la cresterea valorii adaugate 
in activitati non-agricole si de turism  

 1                    2                  3              4              5 
  

A contribuit la cresterea diversificarii 
serviciilor pentru populatia rurala 
prestate de micro-intreprinderi 

 1                    2                  3              4             5 
  

A contribuit la crearea, imbunatatirea  1                    2                  3              4             5   



si diversificarea infrastructurii si 
serviciilor turistice  

A contribuit la îmbunătăţirea calităţii 
vieţii în zonele rurale  

 1                    2                  3              4              5 
  

A contribuit la creşterea valorii 
adăugate în activităţile non-agricole 

 1                    2                  3              4              5 
  

Masura   – M6.6B Investiții în infrastructura fizică de bază   

A contribuit la investiții în crearea/ 
îmbunătățirea și extinderea tuturor 
tipurilor de infrastructură la scară 
mică, inclusiv investiții în domeniul 
energiei regenerabile;  
Precizati concret 
............................................  

 1                    2                  3              4             5 

  

 contribuit la investiții în crearea/ 
îmbunătățirea și extinderea servicilor 
de bază destinate populației rurale, 
inclusiv a celor de agrement și 
culturale și a infrastructurii aferente; 
Precizati 
concret.......................................  

 1                    2                  3              4             5 

  

A contribuit la investiții de uz public în 
infrastructura de agrement. 
Precizati concret................................. 

 1                    2                  3              4              5 
  

A contribuit la reducerea sărăciei in 
teritoriul GAL Microregiunea Belcești-
Focuri.  

 1                    2                  3              4              5 
  

A contribuit la creșterea numărului de 
beneficiari ai serviciilor și 
infrastructurii de bază din teritoriul 
GAL Microregiunea Belcești-Focuri.  

 1                    2                  3              4              5 

  

A contribuit la promovarea incluziunii 
sociale, a reducerii sărăciei și a 
dezvoltării economice în zonele rurale. 

 1                    2                  3              4              5 
  

A contribuit la servicii de bază și 
reînnoirea satelor în teritoriul GAL-ului 

 1                    2                  3              4              5 
  

A contribuit la incurajarea dezvoltării 
locale în teritoriul GAL-ului 

 1                    2                  3              4              5 
  

A contribuit la inființarea si 
amenajarea spațiilor publice de 
recreere pentru populația rurală 
(parcuri, spații de joacă pentru copii, 
terenuri de sport etc); 
Precizati concret ................................. 

 1                    2                  3              4              5 

  

A contribuit la renovarea clădirilor 
publice si amenajarea de parcări, 

 1                    2                  3              4                  5 
  



piețe, spații pentru organizarea de 
târguri etc.); 
Precizati concret ....................... 

A contribuit la achizitionarea de utilaje 
si echipamente pentru dotarea 
serviciilor publice locale (de 
deszapezire, intretinere spatii verzi 
etc.) ; 
Precizati concret ….............................. 

 1                    2                  3              4              5 

  

A contribuit la extinderea si 
modernizarea (inclusiv dotarea) 
institutiilor de invatamant secundar 
superior, filiera tehnologica cu profil 
resurse naturale si protectia mediului 
si a scolilor profesionale in domeniul 
agricol; 
Precizati concret 
…....................................... 

 1                    2                  3              4              5 

  

A contribuit la restaurarea, 
conservarea si dotarea cladirilor / 
monumentelor din patrimoniul cultural 
imobil de interes local de clasa B;  
Precizati concret …................................ 

 1                    2                  3              4              5 

  

A contribuit la investitii orientate spre 
transferul activitatilor si transformarea 
cladirilor sau a altor instalatii aflate in 
interiorul sau in apropierea asezarilor 
rurale, in scopul imbunatatirii calitatii 
vietii sau al cresterii performantei de 
mediu a asezarii respective; 
Precizati concret …................................  

 1                    2                  3              4             5 

  

A contribuit la sprijinirea investitiilor in 
crearea, imbunatatirea si extinderea 
tuturor tipurilor de infrastructuri la 
scara mica, inclusiv investitii in 
domeniul energiei din surse 
regenerabile si al economisirii energiei; 
Precizati concret 
….................................... 

 1                    2                  3              4              5 

  

A contribuit la cConstructia, extinderea 
si / sau modernizarea retelei de 
drumuri de interes local; 
Precizati concret 
….................................. 

 1                    2                  3              4              5 

  

A contribuit la restaurarea, 
conservarea si /sau dotarea 

 1                    2                  3              4              5 
  



asezamintelor monahale de clasa B; 
Precizati 
concret..................................... 

A contribuit la modernizarea, 
renovarea si/sau dotarea caminelor 
culturale. 
Precizati concret 
…................................. 

 1                    2                  3              4              5 

  

A contribuit la imbunătățirea 
confortului și siguranței publice prin 
înființarea/ modernizarea/ extinderea 
rețelelor de iluminat public și/sau 
instalarea sistemelor de supraveghere; 
Precizati concret..............  

 1                    2                  3              4              5 

  

A contribuit la inființarea/ dezvoltarea/ 
dotarea infrastructurii de valorificare a 
produselor locale, piețe locale. 
Precizati concret ….............................  

 1                    2                  3              4              5 

  

A contribuit la investiții în crearea, 
îmbunătățirea sau extinderea 
serviciilor locale de bază destinate 
populației rurale, inclusiv a celor de 
agrement și culturale, și a 
infrastructurii aferente; 
Precizati concret 
..................................... 

 1                    2                  3              4              5 

  

A contribuit la îmbunătăţirea calităţii 
vieţii în zonele rurale ? 

 1                    2                  3              4              5 
  

A contribuit la reducerea saraciei 
zonele rurale ? 

 1                    2                  3              4              5 
  

A contribuit la conservarea mostenirii 
culturale in teritoriul GAL-ului? 
Precizati concret  

 1                    2                  3              4              5 
  

A contribuit la cresterea numarului de 
locuitori din teritoriul GAL care 
beneficiaza de servicii imbunatatite ? 

 1                    2                  3              4              5 
  

A contribuit la dezvoltarea locala in 
zonele rurale ? 

 1                    2                  3              4              5 
  

Masura M7.6B – Investiții pentru dezvoltarea infrastructurii sociale   

A contribuit la investiții în crearea/ 

îmbunătățirea și extinderea tuturor 

tipurilor de infrastructură la scară 

mică; 

 1                    2                  3              4              5 

  

A contribuit la reducerea sărăciei și 

îmbunătățirea calității vieții in 
 1                    2                  3              4             5 

  



teritoriul GAL Microregiunea Belcești-

Focuri.  

A contribuit la creșterea numărului de 

beneficiari ai serviciilor și 

infrastructurii de bază din teritoriul 

GAL Microregiunea Belcești-Focuri.  

 1                    2                  3              4              5 

  

A contribuit la promovarea incluziunii 

sociale, a reducerii sărăciei și a 

dezvoltării economice în teritoriul GAL-

ului. 

 1                    2                  3              4             5 

  

A contribuit la furnizarea de servicii de 

bază și la reînnoirea satelor în teritoriul 

GAL-ului. 

 1                    2                  3              4              5 

  

A contribuit la inființarea și 

modernizarea (inclusiv dotarea) 

creșelor precum și a infrastructurii de 

tip after-school, numai a celor din 

afara incintei școlilor din mediul rural, 

inclusiv demolarea; 

Precizati 

concret.......................................... 

 1                    2                  3              4              5 

  

A contribuit la dezvoltarea 

infrastructurii sanitare şi sociale - 

investiții în reabilitarea/ 

modernizarea/ extinderea/ dotarea 

centrelor comunitare de intervenţie 

integrată, a infrastructurii de servicii 

sociale fără componentă rezidențială 

(centre de zi, centre „respiro”, centre 

de consiliere psihosocială, centre de 

servicii de recuperare neuromotorie de 

tip ambulatoriu etc.) 

Precizati 

concret........................................ 

 1                    2                  3              4              5 

  

A contribuit la realizarea de acțiuni 

materiale și imateriale care au condus 

la construirea sau reconstruirea, 

modernizarea, reabilitarea, extinderea, 

dotarea centrelor sociale/infrastructuri 

sociale, pentru servicii sociale 

 1                    2                  3              4             5 

  



prevazute în HG 867/2015 pentru 

aprobarea Nomenclatorului serviciilor 

sociale, precum și a regulamentelor–

cadru de organizare și funcționare a 

serviciilor sociale, cu excepția 

serviciilor sociale cu cazare pe timp 

nedeterminat (infrastructurii de tip 

rezidențial). 

Precizati 

concret....................................... 

A contribuit la  achizitia de microbuze 

pentru proiecte sociale. 

Precizati concret pentru ce tip de  

proiect...................................................

........... 

 1                    2                  3              4              5 

  

A contribuit la investitii în crearea, 

îmbunătățirea și extinderea de 

structuri sociale si educationale la 

scară mică, inclusiv investiții în 

domeniul energiei provenite din surse 

regenerabile și al economisirii energiei; 

 1                    2                  3              4              5 

  

A contribuit la crearea de locuri de 
munca ? 
Precizati concret numarul si 
meseriile................................................
.... 

 1                    2                  3              4             5 

  

A contribuit la infiintarea si 
dezvoltarea structurilor sociale si 
educationale ? 

 1                    2                  3              4             5 
  

Masura M8.6B – Dezvoltarea teritoriilor cu populații constituite preponderent de minorități;    

A contribuit la investiții în crearea/ 

îmbunătățirea și extinderea unor tipuri 

de infrastructură la scară mică;  

Precizati concret care tip de 

infrastructura …....................... 

 1                    2                  3              4             5 

  

A contribuit la investiții în crearea/ 

îmbunătățirea și extinderea servicilor 

de bază destinate minorităților; 

Precizati concret care tip de 

servicii...................................................

... 

 1                    2                  3              4             5 

  



A contribuit la imbunătățirea calității 

vieții minorităților la nivelul teritoriului 

Gal Microregiunea Belcești-Focuri. 

 1                    2                  3              4             5 

  

A contribuit la reducerea sărăciei și 

îmbunătățirea calității vieții in 

teritoriul GAL Microregiunea Belcești-

Focuri. 

 1                    2                  3              4              5 

  

A contribuit la creșterea numărului de 

beneficiari ai serviciilor și 

infrastructurii de bază din teritoriul 

GAL Microregiunea Belcești-Focuri. 

 1                    2                  3              4              5 

  

A contribuit la promovarea incluziunii 

sociale, a reducerii sărăciei și a 

dezvoltării economice în zonele rurale. 

 1                    2                  3              4              5 

  

A contribuit la infiintarea/dezvoltarea 

de servicii de bază și la reînnoirea 

satelor în zonele rurale 

 1                    2                  3              4              5 

  

A contribuit la incurajarea dezvoltării 

locale în zonele rurale 
 1                    2                  3              4              5 

  

A contribuit la inființarea, amenajarea 
spațiilor publice de recreere pentru 
populația rurală din comunitățile de 
ruși-lipoveni (parcuri, spații de joacă 
pentru copii, terenuri de sport etc.); 
Precizati 
concret....................................... 

 1                    2                  3              4             5 

  

A contribuit la renovarea clădirilor 
publice și amenajarea de parcări, piețe, 
spații pentru organizarea de târguri 
etc.) în comunitățile cu populație 
semnificativă de ruși-lipoveni;  
Precizati 
concret...................................... 

 1                    2                  3              4              5 

  

A contribuit la achizitionarea de utilaje 
si echipamente pentru serviciile 
publice pentru deservirea 
comunitatilor de ruși-lipoveni; 
Precizati concret ce fel de 
utilaje.................................................
.......... 

 1                    2                  3              4              5 

  

A contribuit la infiintarea si 
modernizarea (inclusiv dotarea) 
gradinitelor, numai a celor din afara 

 1                    2                  3              4              5 
  



incintei scolilor din mediul rural, 
inclusiv demolarea, in cazul in care 
expertiza tehnica o recomanda, in 
comunitatile de ruși-lipoveni;  
Precizati concret numarul de gradinite 
si tipul de interventie 
........................................................ 

A contribuit la infiintarea si 
modernizarea (inclusiv dotarea) 
creselor precum si a infrastructurii de 
tip after-school, numai a celor din 
afara incintei scolilor din mediul rural, 
in comunitatile de ruși-lipoveni; 
Precizati concret numarul creselor si 
after-school-urilor si tipul de 
interventie..........................................
........ 

 1                    2                  3              4             5 

  

A contribuit la modernizarea, 
renovarea si/ sau dotarea caminelor 
culturale in comunitatile cu populatie 
majoritara a minoritatii ruși-lipoveni; 
Precizati  concret numarul caminelor 
culturale si tipul de 
interventie..........................................
....... 

 1                    2                  3              4             5 

  

A contribuit la imbunatatirea 
sigurantei publice prin infiintarea si/ 
sau modernizarea retelelor de iluminat 
public si prin sistemele de 
supraveghere în comunitățile de ruși-
lipoveni. 
Precizari concret obiectul 
finantarii.............................................
........  

 1                    2                  3              4             5 

  

A contribuit la investiții în crearea, 
îmbunătățirea, modernizarea 
extinderea și/sau dotarea 
infrastructurii pentru furnizarea de 
servicii integrate pentru copii, tineri, 
adulti / parinti ai comunitatii de ruși 
lipoveni prin intermediul centrelor 
multi-functionale / punctelor unice de 
acces la servicii/ one-stop shop sau/ si 
prin implicarea specialistilor din ONG-
uri sau a celor de la nivelul serviciilor 
publice de asistenta sociala; 

 1                    2                  3              4             5 

  



Precizati concret : numarul /tipul de 
infrastructura; tipul interventiei 
efectuate/ numarul de specialisti 
implicati..............................................
...... 

A contribuit la sprijinirea investițiilor în 
crearea, îmbunătățirea și extinderea 
infrastructurii de servicii sociale / 
pentru populatia rusă si furnizarea de 
servicii in cadrul centrelor comunitare 
integrate medico-sociale; 
Precizari concret numarul si tipul de 
infrastrutura si de servicii / tipul 
interventiei 
finantate.............................. 

 1                    2                  3              4            5 

  

A contribuit la incurajarea abordarilor 
inovative in furnizarea de servicii de 
catre echipe mobile multi-functionale 
pentru comunitatile de ruși-lipoveni. 
Precizati concret tipul/denumirea 
echipelor mobile si tipul de abordari 
inovative............................................. 

 1                    2                  3              4              5 

  

A contribuit la obtinerea unei 
dezvoltari teritoriale echilibrate in 
comunitatile rurale ? 

 1                    2                  3              4              5 
  

A contribuit la reducerea saraciei si la 
imbunatatirea calitatii vietii ? 

 1                    2                  3              4              5 
  

A contribuit la dezvoltarea spatiilor 
publice locale ? 

 1                    2                  3              4              5 
  

A determinat cresterea numarului de 
locuitori din teritoriul GAL care 
beneficiaza de servicii imbunatatite ? 

 1                    2                  3              4              5 
  

A contribuit la promovarea incluziunii 
sociale ? 

 1                    2                  3              4              5 
  

12. Vă rugăm să descrieți succint 1-3 bune practici sau lecții învățate în urma implementării Strategiei 
de Dezvoltare locala a GAL Microregiunea Belcesti- Focuri  

  

1)   

   

   

   

13. Vă rugăm să enumerați 3 elemente care din cate cunoasteti au limitat, constrans si franat  
activitatile beneficiarilor Masurile de sprijin financiar. 

  

1)    

   

   

   



 

 

    

    

2)  Model chestionar pentru beneficiarii masurilor GAL Belcesti –Focuri  

CHESTIONAR 
pentru evaluarea Strategiei de dezvoltare locala a Asociațieia Grupul de Acțiune Locală 

Microregiunea Belcești – Focuri  
-beneficiari masuri- 

 
Prezentul chestionar este parte componentă a procesului de evaluare, având drept scop colectarea 
informației privind percepția, practicile, experiențele și așteptările comunității, autorităților publice, 
entitatilor publice si private, partenerilor de dezvoltare, beneficiarilor directi  etc., ca rezultat al  
implementării SDL. 
Rezultatele chestionării vor asigura o înțelegere adecvată a acțiunii Strategiei și a eficienței 
mecanismului de implementare a Strategiei. 
Chestionarul conține 13 întrebări, la care vă rugăm să răspundeți cu acuratețe și, unde este relevant, 
să explicați succint opinia sau să descrieți procesele. 
 
Vă mulțumim pentru timpul acordat și pentru contribuția Dumneavoastră în evaluarea Strategiei de 
dezvoltare Locala a GAL « Microregiunea Belcesti-Focuri”. 
 

1. Numele si prenumele beneficiaurlui / Denumirea societatii /entitatii benficiare   

 

2. Vă rugăm să indicați domeniile de politici care țin de competența Dumneavoastra /entitatii 
Dumneavoastră  
(Bifați toate  opțiunile aplicabile) 

Administrație publică              Finanțe publice  

Agricultură și dezvoltare rurală    Infrastructură  

Antreprenoriat    Ocrotirea sănătății  

Apărare și securitate națională    Ocuparea forței de muncă  

Cercetare și inovare    Ordine publică  

Construcții    Protecția mediului  

Cultură    Protecție socială  

Dezvoltare regională    Servicii sociale  

Drepturile omului și oportunități egale    Tehnologia informației  

Economie și comerț    Tineret și sport  

Educație: timpurie    Transport 



învățământ general 

 învățământ profesional tehnic 

învățământ pe tot parcursul vieții 

 

Altele :……………………………………….. 

Va rugam detaliati domeniul de activitate ….................................... 

3. În ce măsură ati fost implicat/tă Dumneavoastra sau entitatea  Dumneavoastră în procesul de  
elaborare a Strategiei de dezvoltare locala a GAL Microregiunea Belcesti-Focuri ? 
(Bifați o singură opțiune) 

Am/a fost membru/ă a grupului de lucru pentru elaborarea Strategiei 

Am/a prezentat comentarii și propuneri în procesul de consultare/avizare a Strategiei 

Nu am/a fost implicat/ă 

Altceva (specificați)_________________________________________________________________ 

4. În ce măsură considerați că mecanismul de coordonare a implementării Strategiei favorizează 
realizarea obiectivelor generale ale Strategiei de dezvoltare locala a GAL Microregiunea 
Belcesti-Focuri ”? 
(Bifați o singură opțiune) 

Favorizează în totalitate realizarea obiectivelor 

În mare măsură favorizează realizarea obiectivelor 

În mică măsură favorizează realizarea obiectivelor 

Nu favorizează realizarea obiectivelor 

Nu știu 

Altceva (specificați)_______________________________________________________________ 

5.  În ce măsură considerați că direcțiile strategice și obiectivele specifice ale Strategiei de 
dezvoltare locala a GAL Microregiunea Belcesti-Focuri contribuie la soluționarea principalelor 
probleme pe care le are agricultura si domeniul rural ? 
(Bifați o singură opțiune) 

Soluționează în totalitate  

În mare măsură soluționează 

În mică măsură soluționează 

Nu soluționează 

Nu știu 

Altceva (specificați)_______________________________________________________________ 

6.  În ce măsură direcțiile strategice și obiectivele specifice ale Strategiei de dezvoltare locala a 
GAL Microregiunea Belcesti-Focuri sunt luate în considerare în procesul de planificare a 



activității Dumneavoastra /entitatii Dumneavoastra? 
(Bifați o singură opțiune) 

Nu sunt luate în considerare, deoarece nu au legatura cu domeniul de activitate 

Nu sunt luate în considerare, deoarece nu sunt relevante 

Sunt luate în considerare la nivel general, doar pentru a evidenția faptul că se asigură 

implementarea Strategiei 

Sunt luate în considerare în mod prioritar 

Altceva (specificați)______________________________________________________________ 

7. Vă rugăm să precizati activitatile pe care Dumnavoastra/entitatea Dumneavoastra le-ati/a 
dezvoltat ca urmare a sesiunilor de informare si animare privind implementarea SDL GAL 
Microregiunea Belcesti-Focuri in teritoriu. 

1) 

2) 

3) 

8.  În ce măsură direcțiile strategice ,obiectivele si masurile de sprijin  specifice ale Strategiei de 
dezvoltare locala a GAL Microregiunea Belcesti-Focuri sunt luate în considerare în procesul de 
planificare a resurselor financiare in activitatile Dumneavoastra/in cadrul entitatii  
Dumneavoastră (finantari, investitii, dezvoltare, crearea de noi locuri de munca)? 
(Bifați o singură opțiune) 

Nu sunt luate în considerare 

Sunt luate în considerare doar la nivelul obiectivelor, fără alocarea resurselor 

Sunt luate în considerare doar parțial (resursele financiare sunt alocate, însă acestea nu sunt 

suficiente pentru implementarea deplină a obiectivelor) 

Sunt luate în considerare în deplină măsură (sunt alocate suficiente resurse financiare) 

Altceva (specificați)_______________________________________________________________ 

9. In cazul in care ati beneficiat de masurile de sprijin financiar  specifice ale Strategiei de 
dezvoltare locala a GAL Microregiunea Belcesti-Focuri , va rugam sa precizati : masura, 
numele proiectului , valoarea  si durata sprijinului financiar . 

1)  

2) 

 

 

10. Vă rugăm să precizați cel puțin 3 puncte tari și 3 puncte slabe ale Masurii de al carei sprijin 
financiar ati beneficiat. 

Puncte tari Puncte slabe 



1. ___________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________    

1. ___________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________    

11. Pe o scară de la 1 (deloc) la 5 (în totalitate), apreciați în ce măsură  sprijinul acordat pentru 
urmatoarele Masuri : 
(Bifați o singură opțiune ;Alegeti Masura in cadrul careia ati fost beneficiar de sprijin financiar)  

M1.1C: Cursuri de formare profesională pentru îmbunătățirea competențelor și cunoștințelor în domeniul 
agricol  

A condus la cresterea numarului de 
persoane instruite din teritoriul GAL  

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la cresterea calitatii 
managementului la nivel de 
ferma/afacere 

 1                    2                  3              4              5 

A condus la stimularea si motivarea 
persoanelor care desfasoara 
activitati agricole, sa ramana in 
tara ? 

 1                    2                  3              4              5 

A avut un impact asupra cresterii 
calitatii productiei agricole ? 

 1                    2                  3             4               5 

A contribuit la imbunătățirea 
competențelor și cunoștiințelor în 
domeniul agricol prin organizarea de 
cursuri de formare profesionala 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la imbunatatirea 
transferului de informatii su 
cunostinte , la formarea si 
dezvoltarea de aptitudini prin 
schimbul de experienta  

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la cresterea 
constientizarii fermierilor privind 
angajamentele de protectie a 
mediului, inclusiv protejarea 
biodiversitatii   

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la implementarea de 
solutii,tehnologii si practici 
inovatoare , inclusiv prin coopetarea 
de practicieni inovatori 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la diseminarea de noi 
idei (inclusiv de afaceri), metode 
(inclusiv de management) si principii 
(inclusiv de parteneriat public-
privat)  

 1                    2                  3              4              5 

Masura M2.2A Susținerea fermelor mici cu scopul orientării către piață 

A contribuit la susținerea fermelor 
mici pentru creșterea orientării către 

 1                    2                  3              4              5 



piață precum și a veniturilor 
acestora. 

A facilitat accesul la piaţă al 
exploatatiilor de mici dimensiuni 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la diversificarea 
producţiei şi la introducerea unor noi 
produse 

 1                    2                  3              4              5 

A adaptat criteriile de selecţie 
aplicate pentru a elimina 
dezavantajele structurale şi 
dezechilibrele din spaţiul rural 

 1                    2                  3              4             5 

A contribuit la imbunătățirea 
sistemului de management al 
exploatației și creșterea 
competitivității sectorului agricol 
prin aplicarea unor practici agricole 
prietenoase mediului. 

 1                    2                  3             4              5 

A contribuit la  creșterea viabilității 
exploatațiilor și a competitivității 
tuturor tipurilor de agricultură în 
teritoriul GAL  promovarea 
tehnologiilor agricole inovatoare și a 
gestionării durabile a pădurilor, cu 
accent pe facilitarea intrării în 
sectorul agricol a unor fermieri 
calificați corespcunzător și în special, 
a reînnoirii generațiilor 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la promovarea 
tehnologiilor agricole inovatoare  

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la gestionarea durabila a 
pădurilor 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la facilitarea intrării în 
sectorul agricol a unor fermieri 
calificați corespunzător și în special, 
la reînnoirea generațiilor 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la imbunătățirea 
performanței economice , la 
restructurarea și modernizarea 
exploatațiilor 

 1                    2                  3              4              5 

Masura M3.2B– Reînnoirea generațiilor de agricultori 

A contribuit la creșterea numărului 

de tineri fermieri care încep pentru 

prima dată o activitate agricolă ca 

șefi/conducători de exploatație, fiind 

încurajați să devină competitivi;  

 1                    2                  3              4              5 



A contribuit la încurajarea 

competitivitatii in randul tinerilor 

fermieri;  

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la imbunătățirea 

managementului la nivelul 

exploatatiilor agricole  

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la creșterea 

competitivității sectorului agricol la 

nivelul comunitatii /teritoriului  

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la sprijinirea procesului 

de modernizare și conformitate cu 

cerințele pentru protecția mediului, 

igienă și bunăstarea animalelor și 

siguranța la locul de muncă; 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la asigurarea 

oportunitatilor pentru tinerii 

fermieri rezidenți, cu un minim de 

cunoștințe de bază, de a se instala ca 

șefi/conducători de exploatații 

agricole. 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la creșterea viabilității 

exploatațiilor și a competitivității 

tuturor tipurilor de agricultură în 

teritoriu  

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la promovarea 

tehnologiilor agricole inovatoare și a 

gestionării durabile a pădurilor 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la facilitarea intrării în 

sectorul agricol a unor fermieri 

calificați corespcunzător și în special, 

la reînnoirea generațiilor 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la favorizarea 
competitivităţii sectorului agricol 

 1                    2                  3              4              5 

A condus la restructurarea 
exploatatiilor de dimensiuni mici si  
medii si la transformarea acestora in 
exploatatii comerciale  

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la cresterea valorii 
adaugate a produselor agricole prin 
procesarea produselor la nivelul 
fermelor din teritoriul GAL si 
comercializarea directa a acestora 

 1                    2                  3              4              5 



Precizati concret ce tipuri de 
produse............................................. 

 
A contribuit la favorizarea 
competitivităţii sectorului agricol 

 1                    2                  3              4              5 

Masura  M4.4A – Conservarea, protectia si mentinerea biodiversității naturale a zonelor 

protejate 

A contribuit la investiții in teritoriu 

pentru acțiuni de promovare și 

conservarea biodiversității. 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la sensibilizarea și 

conștientizarea populației din 

teritoriul GAL Microregiunea Belcești 

– Focuri cu privire la importanța 

arhitecturală a peisajelor și a zonelor 

Natura 2000. 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la refacerea, 

conservarea și consolidarea 

ecosistemelor legate de agricultură 

și silvicultură 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la furnizarea de servicii 
de bază și la reînoirea satelor în 
teritoriu  

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la refacerea, 

conservarea și dezvoltarea 

biodiversității, inclusiv în Zonele 

Natura 2000 și în zonele în care se 

confruntă cu constrângeri naturale 

sau cu alte constrângeri specifice, a 

activităților agricole de mare valoare 

naturală, precum și a stării peisajelor 

din teritoriu. 

Precizati concret tipuri e 

interventii.................. 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la organizarea de 

campanii de 

sensibilizare/constientizare, la 

actiuni de informare prin diverse 

mijloace a populatiei GAL cu privire 

la importanta patrimoniului natural: 

biodiversitate si peisaje,  

 1                    2                  3              4              5 



Precizati concret............................ 

A contribuit la -realizarea de marcaje 

pana la si in zonele protejate, la 

amplasarea de panouri de 

semnalizare si panouri informative, 

la ingradiri, la bornare, la realizarea 

de puncte de observare/ 

observatoare de animale, pasari etc. 

(constructii usoare din materiale 

nepoluante, traditionale).  

Precizati 

concret......................................  

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la organizarea de 

ateliere educationale, demonstrative 

pentru comportamente eco-civice 

adecvate, activitati in natura si/sau 

pentru recunoasterea/identificarea/ 

prezentarea resurselor naturale ale 

teritoriului, cu caracter permanent 

sau temporar (cursuri 

demonstrative, ateliere educationale 

de conservarea mediului, 

amenajarea unor colectii/expozitii 

floristice, dendrologice, ateliere de 

creatie, etc.). 

Precizati 

concret..........................................  

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la organizarea de 

ateliere de informare si de 

lucru/actiuni directe de informare a 

populatiei adulte, antreprenori, 

fermieri si alte grupuri privind 

valoarea economica a ecosistemelor 

naturale si dezvoltarea durabila ca 

vector de dezvoltare a mediului 

rural. 

Precizati 

concret...................................... 

 1                    2                  3              4             5 

Masura M5.6A – Diversificarea economiei rurale prin susținerea intreprinderilor din sectorul 

non-agricol 



A contribuit la facilitarea 

diversificarii economiei rurale si la 

dezvoltarea economică a zonelor 

rurale prin sprijinirea intreprinderilor 

mici și mijlocii şi eradicarea sărăciei;  

Precizati domeniul de activitate 

care s-a dezvoltat 

…...................................... 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la dezvoltarea serviciilor 

pentru populaţie şi alte activităţi 

economice; 

 

Precizati ce servicii /activitati 

economice s-au 

dezvoltat.................. 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la crearea de locuri de 

muncă 

Precizati numarul de locuri de 

munca create si 

meseriile........................................... 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la promovarea 

incluziunii sociale, a reducerii 

sărăciei şi a dezvoltării economice în 

zonele rurale. 

 1                    2                  3               4                  
5 

A contribuit la facilitarea 

diversificării,  înfiinţării şi dezvoltării 

de întreprinderi mici . 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la inovare şi protecţia 

mediului in respectivul sector de 

activitate . 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la dezvoltarea unor 

afaceri/proiecte „prietenoase cu 

mediul” inclusiv prin adoptarea de 

soluţii de obţinere/utilizare a 

energiei din surse regenerabile. 

 1                    2                  3              4             5 

A  contribuit la promovarea si 
diversificarea spiritului 
antreprenorial 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la crearea de micro-
intreprinderi precum şi la 
dezvoltarea celor existente în 

 1                    2                  3              4             5 



sectorul nonagricol 

A contribuit la încurajarea 
activităţilor meşteşugăreşti şi a altor 
activităţi tradiţionale 
Precizati concret ce mestesuguri 
/activitati 
traditionale............................. 

 1                    2                  3              4              5 

A condus la crearea de oportunităţi 
pentru crearea de noi locuri de 
muncă în zonele rurale şi la 
menţinerea locurilor de muncă deja 
existente în spaţiul rural 

 1                    2                  3              4              5 

A condus la cresterea valorii 
adaugate in activitati non-agricole si 
de turism  

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la cresterea diversificarii 
serviciilor pentru populatia rurala 
prestate de micro-intreprinderi 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la crearea, 
imbunatatirea si diversificarea 
infrastructurii si serviciilor turistice  

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la îmbunătăţirea calităţii 
vieţii în zonele rurale  

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la creşterea valorii 
adăugate în activităţile non-agricole 

 1                    2                  3              4              5 

Masura   – M6.6B Investiții în infrastructura fizică de bază 

A contribuit la investiții în crearea/ 
îmbunătățirea și extinderea tuturor 
tipurilor de infrastructură la scară 
mică, inclusiv investiții în domeniul 
energiei regenerabile;  
Precizati 
concret............................................  

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la investiții în crearea/ 
îmbunătățirea și extinderea 
servicilor de bază destinate 
populației rurale, inclusiv a celor de 
agrement și culturale și a 
infrastructurii aferente; 
Precizati 
concret.......................................  

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la investiții de uz public 
în infrastructura de agrement. 
Precizati 
concret................................. 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la reducerea sărăciei in  1                    2                  3              4              5 



teritoriul GAL Microregiunea 
Belcești-Focuri.  

A contribuit la creșterea numărului 
de beneficiari ai serviciilor și 
infrastructurii de bază din teritoriul 
GAL Microregiunea Belcești-Focuri.  

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la promovarea 
incluziunii sociale, a reducerii 
sărăciei și a dezvoltării economice în 
zonele rurale. 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la servicii de bază și 
reînnoirea satelor în teritoriul GAL-
ului 

 1                    2                  3              4             5 

A contribuit la incurajarea dezvoltării 
locale în teritoriul GAL-ului 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la inființarea si 
amenajarea spațiilor publice de 
recreere pentru populația rurală 
(parcuri, spații de joacă pentru copii, 
terenuri de sport etc); 
Precizati concret 
................................. 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la renovarea clădirilor 
publice si amenajarea de parcări, 
piețe, spații pentru organizarea de 
târguri etc.); 
Precizati concret ....................... 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la achizitionarea de 
utilaje si echipamente pentru 
dotarea serviciilor publice locale (de 
deszapezire, intretinere spatii verzi 
etc.) ; 
Precizati concret 
….............................. 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la extinderea si 
modernizarea (inclusiv dotarea) 
institutiilor de invatamant secundar 
superior, filiera tehnologica cu profil 
resurse naturale si protectia 
mediului si a scolilor profesionale in 
domeniul agricol; 
Precizati concret 
…....................................... 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la restaurarea, 
conservarea si dotarea cladirilor / 
monumentelor din patrimoniul 

 1                    2                  3              4              5 



cultural imobil de interes local de 
clasa B;  
Precizati concret 
…................................ 

A contribuit la investitii orientate 
spre transferul activitatilor si 
transformarea cladirilor sau a altor 
instalatii aflate in interiorul sau in 
apropierea asezarilor rurale, in 
scopul imbunatatirii calitatii vietii 
sau al cresterii performantei de 
mediu a asezarii respective; 
Precizati concret 
…................................  

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la sprijinirea investitiilor 
in crearea, imbunatatirea si 
extinderea tuturor tipurilor de 
infrastructuri la scara mica, inclusiv 
investitii in domeniul energiei din 
surse regenerabile si al economisirii 
energiei; 
Precizati concret 
….................................... 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la cConstructia, 
extinderea si / sau modernizarea 
retelei de drumuri de interes local; 
Precizati concret 
….................................. 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la restaurarea, 
conservarea si /sau dotarea 
asezamintelor monahale de clasa B; 
Precizati 
concret..................................... 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la modernizarea, 
renovarea si/sau dotarea caminelor 
culturale. 
Precizati concret 
…................................. 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la imbunătățirea 
confortului și siguranței publice prin 
înființarea/ modernizarea/ 
extinderea rețelelor de iluminat 
public și/sau instalarea sistemelor de 
supraveghere; 
Precizati concret..............  

 1                    2                  3              4             5 

A contribuit la inființarea/  1                    2                  3              4             5 



dezvoltarea/ dotarea infrastructurii 
de valorificare a produselor locale, 
piețe locale. 
Precizati concret 
….............................  

A contribuit la investiții în crearea, 
îmbunătățirea sau extinderea 
serviciilor locale de bază destinate 
populației rurale, inclusiv a celor de 
agrement și culturale, și a 
infrastructurii aferente; 
Precizati concret 
..................................... 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la îmbunătăţirea calităţii 
vieţii în zonele rurale ? 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la reducerea saraciei 
zonele rurale ? 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la conservarea 
mostenirii culturale in teritoriul GAL-
ului? 
Precizati concret  

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la cresterea numarului 
de locuitori din teritoriul GAL care 
beneficiaza de servicii imbunatatite ? 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la dezvoltarea locala in 
zonele rurale ? 

 1                    2                  3              4              5 

Masura M7.6B – Investiții pentru dezvoltarea infrastructurii sociale 

A contribuit la investiții în crearea/ 

îmbunătățirea și extinderea tuturor 

tipurilor de infrastructură la scară 

mică; 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la reducerea sărăciei și 

îmbunătățirea calității vieții in 

teritoriul GAL Microregiunea 

Belcești-Focuri.  

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la creșterea numărului 

de beneficiari ai serviciilor și 

infrastructurii de bază din teritoriul 

GAL Microregiunea Belcești-Focuri.  

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la promovarea 

incluziunii sociale, a reducerii 

sărăciei și a dezvoltării economice în 

teritoriul GAL-ului. 

 1                    2                  3              4              5 



A contribuit la furnizarea de servicii 

de bază și la reînnoirea satelor în 

teritoriul GAL-ului. 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la inființarea și 

modernizarea (inclusiv dotarea) 

creșelor precum și a infrastructurii 

de tip after-school, numai a celor din 

afara incintei școlilor din mediul 

rural, inclusiv demolarea; 

Precizati 

concret.......................................... 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la dezvoltarea 

infrastructurii sanitare şi sociale - 

investiții în reabilitarea/ 

modernizarea/ extinderea/ dotarea 

centrelor comunitare de intervenţie 

integrată, a infrastructurii de servicii 

sociale fără componentă rezidențială 

(centre de zi, centre „respiro”, 

centre de consiliere psihosocială, 

centre de servicii de recuperare 

neuromotorie de tip ambulatoriu 

etc.) 

Precizati 

concret........................................ 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la realizarea de acțiuni 

materiale și imateriale care au 

condus la construirea sau 

reconstruirea, modernizarea, 

reabilitarea, extinderea, dotarea 

centrelor sociale/infrastructuri 

sociale, pentru servicii sociale 

prevazute în HG 867/2015 pentru 

aprobarea Nomenclatorului 

serviciilor sociale, precum și a 

regulamentelor–cadru de organizare 

și funcționare a serviciilor sociale, cu 

excepția serviciilor sociale cu cazare 

pe timp nedeterminat (infrastructurii 

de tip rezidențial). 

 1                    2                  3              4             5 



Precizati 

concret....................................... 

A contribuit la  achizitia de 

microbuze pentru proiecte sociale. 

Precizati concret pentru ce tip de  

proiect................................................

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

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la investitii în crearea, 

îmbunătățirea și extinderea de 

structuri sociale si educationale la 

scară mică, inclusiv investiții în 

domeniul energiei provenite din 

surse regenerabile și al economisirii 

energiei; 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la crearea de locuri de 
munca ? 
Precizati concret numarul si 
meseriile............................................
........ 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la infiintarea si 
dezvoltarea structurilor sociale si 
educationale ? 

 1                    2                  3              4              5 

Masura M8.6B – Dezvoltarea teritoriilor cu populații constituite preponderent de minorități;  

A contribuit la investiții în crearea/ 

îmbunătățirea și extinderea unor 

tipuri de infrastructură la scară mică;  

Precizati concret care tip de 

infrastructura …....................... 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la investiții în crearea/ 

îmbunătățirea și extinderea 

servicilor de bază destinate 

minorităților; 

Precizati concret care tip de 

servicii................................................

...... 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la imbunătățirea calității 

vieții minorităților la nivelul 

teritoriului Gal Microregiunea 

Belcești-Focuri. 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la reducerea sărăciei și 

îmbunătățirea calității vieții in 
 1                    2                  3              4              5 



teritoriul GAL Microregiunea 

Belcești-Focuri. 

A contribuit la creșterea numărului 

de beneficiari ai serviciilor și 

infrastructurii de bază din teritoriul 

GAL Microregiunea Belcești-Focuri. 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la promovarea 

incluziunii sociale, a reducerii 

sărăciei și a dezvoltării economice în 

zonele rurale. 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la 

infiintarea/dezvoltarea de servicii de 

bază și la reînnoirea satelor în zonele 

rurale 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la incurajarea dezvoltării 

locale în zonele rurale 
 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la inființarea, 
amenajarea spațiilor publice de 
recreere pentru populația rurală din 
comunitățile de ruși-lipoveni 
(parcuri, spații de joacă pentru copii, 
terenuri de sport etc.); 
Precizati 
concret....................................... 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la renovarea clădirilor 
publice și amenajarea de parcări, 
piețe, spații pentru organizarea de 
târguri etc.) în comunitățile cu 
populație semnificativă de ruși-
lipoveni;  
Precizati 
concret...................................... 

 1                    2                  3              4             5 

A contribuit la achizitionarea de 
utilaje si echipamente pentru 
serviciile publice pentru deservirea 
comunitatilor de ruși-lipoveni; 
Precizati concret ce fel de 
utilaje..............................................
............. 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la infiintarea si 
modernizarea (inclusiv dotarea) 
gradinitelor, numai a celor din afara 
incintei scolilor din mediul rural, 
inclusiv demolarea, in cazul in care 

 1                    2                  3              4              5 



expertiza tehnica o recomanda, in 
comunitatile de ruși-lipoveni;  
Precizati concret numarul de 
gradinite si tipul de interventie 
........................................................ 

A contribuit la infiintarea si 
modernizarea (inclusiv dotarea) 
creselor precum si a infrastructurii 
de tip after-school, numai a celor din 
afara incintei scolilor din mediul 
rural, in comunitatile de ruși-
lipoveni; 
Precizati concret numarul creselor si 
after-school-urilor si tipul de 
interventie.......................................
........... 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la modernizarea, 
renovarea si/ sau dotarea caminelor 
culturale in comunitatile cu 
populatie majoritara a minoritatii 
ruși-lipoveni; 
Precizati  concret numarul 
caminelor culturale si tipul de 
interventie.......................................
.......... 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la imbunatatirea 
sigurantei publice prin infiintarea si/ 
sau modernizarea retelelor de 
iluminat public si prin sistemele de 
supraveghere în comunitățile de 
ruși-lipoveni. 
Precizari concret obiectul 
finantarii..........................................
...........  

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la investiții în crearea, 
îmbunătățirea, modernizarea 
extinderea și/sau dotarea 
infrastructurii pentru furnizarea de 
servicii integrate pentru copii, tineri, 
adulti / parinti ai comunitatii de ruși 
lipoveni prin intermediul centrelor 
multi-functionale / punctelor unice 
de acces la servicii/ one-stop shop 
sau/ si prin implicarea specialistilor 
din ONG-uri sau a celor de la nivelul 
serviciilor publice de asistenta 

 1                    2                  3              4              5 



sociala; 
Precizati concret : numarul /tipul de 
infrastructura; tipul interventiei 
efectuate/ numarul de specialisti 
implicati.......................................... 

A contribuit la sprijinirea investițiilor 
în crearea, îmbunătățirea și 
extinderea infrastructurii de servicii 
sociale / pentru populatia rusă si 
furnizarea de servicii in cadrul 
centrelor comunitare integrate 
medico-sociale; 
Precizari concret numarul si tipul de 
infrastrutura si de servicii / tipul 
interventiei 
finantate.............................. 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la incurajarea 
abordarilor inovative in furnizarea 
de servicii de catre echipe mobile 
multi-functionale pentru 
comunitatile de ruși-lipoveni. 
Precizati concret tipul/denumirea 
echipelor mobile si tipul de abordari 
inovative.......................................... 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la obtinerea unei 
dezvoltari teritoriale echilibrate in 
comunitatile rurale ? 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la reducerea saraciei si 
la imbunatatirea calitatii vietii ? 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la dezvoltarea spatiilor 
publice locale ? 

 1                    2                  3              4              5 

A determinat cresterea numarului de 
locuitori din teritoriul GAL care 
beneficiaza de servicii imbunatatite ? 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la promovarea 
incluziunii sociale ? 

 1                    2                  3              4              5 

12. Vă rugăm să descrieți succint 1-3 bune practici sau lecții învățate în urma implementării 
Strategiei de Dezvoltare locala a GAL Microregiunea Belcesti- Focuri  

1) 

 

 

13. Vă rugăm să enumerați 3 elemente care v-au limitat, constrans si franat in activitatea 
finantata prin Masura de sprijin financiar. 

1)  

 

 



3. Model chestionar pentru non-membrii GAL Microregiunea Belcesti- Focuri 

        CHESTIONAR 
pentru evaluarea Strategiei de dezvoltare locala a Asociatiei Grupului de Actiune locala 

Microregiunea Belcesti-Focuri in perioada 2016-2018 
NON-MEMBRI  

(institutii publice, ONG-uri, entitati publice si private, persoane fizice din comunitate) 
care nu au beneficiat de Masurile de finantare   

 
Prezentul chestionar este parte componentă a procesului de evaluare, având drept scop colectarea 
informației privind percepția, practicile, experiențele și așteptările comunității, autorităților publice , 
entitatilor publice si private, partenerilor de dezvoltare, beneficiarilor directi  etc., ca rezultat al  
implementării SDL. 
Rezultatele chestionării vor asigura o înțelegere adecvată a acțiunii Strategiei și a eficienței 
mecanismului de implementare a Strategiei. 
Chestionarul conține 14 întrebări, la care vă rugăm să răspundeți cu acuratețe și, unde este relevant, 
să explicați succint opinia sau să descrieți procesele. 
 
Vă mulțumim pentru timpul acordat și pentru contribuția Dumneavoastră în evaluarea Strategiei de 
dezvoltare Locala a GAL Microregiunea Belcesti-Focuri . 
 

 1. Denumirea entitatii/autoritatii/institutiei/ONG-ului/ nume si prenume persoana fizica din 
comunitate 

  

 2. Vă rugăm să indicați domeniile de politici care țin de competența Dumneavoastra /entitatii 
Dumneavoastră  
(Bifați toate  opțiunile aplicabile) 

 Administrație publică              Finanțe publice  

Agricultură și dezvoltare rurală    Infrastructură  

Antreprenoriat    Ocrotirea sănătății  

Apărare și securitate națională    Ocuparea forței de muncă  

Cercetare și inovare    Ordine publică  

Construcții    Protecția mediului  

Cultură    Protecție socială  

Dezvoltare regională    Servicii sociale  

Drepturile omului și oportunități egale    Tehnologia informației  

Economie și comerț    Tineret și sport  

Educație: timpurie    Transport 

învățământ general 



 învățământ profesional tehnic 

învățământ pe tot parcursul vieții 

Altele :……………………………………….. 

Va rugam sa precizati detalii privind domeniul Dumneavoastra de activitate.................................. 

 3. În ce măsură ati/a fost implicat/ă Dumneavoastra/ entitatea  Dumneavoastră în procesul de  
elaborare a Strategiei de dezvoltare locala a GAL Microregiunea Belcesti-Focuri ? 
(Bifați o singură opțiune) 

 Ati/a fost membru/ă a grupului de lucru pentru elaborarea Strategiei 

Ati/ prezentat comentarii și propuneri în procesul de consultare/avizare a Strategiei 

Nu a fost implicată 

Altceva (specificați)_________________________________________________________________ 

 3. Care este pozitia Dumneavoastra in relatie cu GAL Microregiunea Belcesti-Focuri ? 
(Bifați o singură opțiune) 

 Aveti incheiat un parteneriat institutional /organizational ? Daca da, va rugam sa precizati scopul 

acestuia si obiectivele specifice. 

Dezvoltati afaceri in teritoriul GAL Microregiunea Belcesti-Focuri  , fara a fi insa membru al acestuia? 

Sunteti un ONG la nivelul national/regional/local care a colaborat /intentioneaza sa colaboreze la 

nivelul teritoriului GAL ? Va rugam sa precizati  detalii privind proiectele dezvoltate/pe care 

intentionat sa le dezvoltati cu GAL Microregiunea Belcesti-Focuri  .  

Sunteti o persoana fizica , membru al comunitatii teritoriale GAL Microregiunea Belcesti-Focuri cu 

care nu ati colaborat pana acum ? Va rugam precizati succint motivele pentru care nu sunteti inca 

membru /nu ati accesat Masurile de finantare     

Altceva (specificați)_________________________________________________________________ 

 3. În ce mod ati luat la cunostinta de Strategia de dezvoltare locala a GAL Microregiunea Belcesti-
Focuri ? 
(Bifați o singură opțiune) 

 
In cadrul unor sesiuni de informare la nivel regional ; Va rugam sa precizati de cine au fost organizate.  

In cadrul unor evenimente de informare la nivel local; Va rugam sa precizati de cine au fost organizate.   

In cadrul demersurilor de incheiere de parteneriate cu GAL Microregiunea Belcesti-Focuri; va rugam 

sa precizati obiectivul/obiectivele acestui parteneriat, anul in care s-a incheiat si cateva dintre 

realizari.   

De pe site-ul GAL-ului Microregiunea Belcesti-Focuri  



Prin newsletter primit de la GAL Microregiunea Belcesti-Focuri    

Altceva (specificați)__ 

 4. În ce măsură considerați că mecanismul de coordonare a implementării Strategiei favorizează 
realizarea obiectivelor generale ale Strategiei de dezvoltare locala a GAL Microregiunea Belcesti-
Focuri ? 
(Bifați o singură opțiune) 

 Favorizează în totalitate realizarea obiectivelor 

În mare măsură favorizează realizarea obiectivelor 

În mică măsură favorizează realizarea obiectivelor 

Nu favorizează realizarea obiectivelor 

Nu știu 

Altceva (specificați)______________________________________________________________ 

 5.  În ce măsură considerați că direcțiile strategice și obiectivele specifice ale Strategiei de 
dezvoltare locala a GAL Microregiunea Belcesti-Focuri contribuie la soluționarea principalelor 
probleme pe care le are agricultura din teritoriu si domeniul rural in general ? 
(Bifați o singură opțiune) 

 Soluționează în totalitate  

În mare măsură soluționează 

În mică măsură soluționează 

Nu soluționează 

Nu știu 

Altceva (specificați)___________________________________________________________________ 

 6.  În ce măsură direcțiile strategice și obiectivele specifice ale Strategiei de dezvoltare locala a GAL 
Microregiunea Belcesti-Focuri sunt luate în considerare în procesul de planificare a activității 
Dumneavoastra / entitatii Dumneavoastra? 
(Bifați o singură opțiune) 

 Nu sunt luate în considerare, deoarece nu au legatura cu domeniul de activitate 

Nu sunt luate în considerare, deoarece nu sunt relevante 

Sunt luate în considerare la nivel general, doar pentru a evidenția faptul că se asigură implementarea 

Strategiei 

Sunt luate în considerare în mod prioritar 

Altceva (specificați)__________________________________________________________________ 

 7. Vă rugăm să precizati activitatile pe care Dumneavoastra /entitatea Dumneavoastra le-ati/a 
dezvoltat ca urmare a sesiunilor de informare si animare privind implementarea SDL 
Microregiunea Belcesti-Focuri in teritoriu. 



 1) 

  

  

 8.  În ce măsură direcțiile strategice ,obiectivele si masurile de sprijin  specifice ale Strategiei de 
dezvoltare locala a GAL Microregiunea Belcesti-Focuri sunt luate în considerare în procesul de 
planificare a resurselor financiare in cadrul entitatii  Dumneavoastră (finantari, investitii, 
dezvoltare, crearea de noi locuri de munca)/ de catre Dumneavoastra ca ONG /membru 
persoana fizica a comunitatii acestui teritoriu? 
(Bifați o singură opțiune) 

 Nu sunt luate în considerare 

Sunt luate în considerare doar la nivelul obiectivelor, fără alocarea resurselor 

Sunt luate în considerare doar parțial (resursele financiare sunt alocate, însă acestea nu sunt 

suficiente pentru implementarea deplină a obiectivelor) 

Sunt luate în considerare în deplină măsură (sunt alocate suficiente resurse financiare) 

Altceva 

(specificați)_____________________________________________________________________ 

 9. In cazul in care cunoasteti ca alte persoane /entitati au beneficiat de masurile de sprijin financiar  
specifice ale Strategiei de dezvoltare locala a GAL Microregiunea Belcesti-Focuri , va rugam sa 
precizati : masura, numele proiectului , valoarea  si durata sprijinului financiar . 

 1)  

 2) 

  

 
10. Vă rugăm să listați , in masura in care cunoasteti, cel puțin 3 puncte tari și 3 puncte slabe ale 

Masurilor de al carei sprijin financiar au beneficiati entitatile/persoanele de la punctul 9. 

 
Puncte tari Puncte slabe 

 1. ___________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________    

1. ___________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________    

 11. Pe o scară de la 1 (deloc) la 5 (în totalitate),  din cate cunoasteti direct sau de la 
persoanele/entitatile de la punctul 9, în ce măsură  sprijinul acordat pentru urmatoarele Masuri  
(Bifați o singură opțiune) ; in situatia in care nu aveti cunostinta de acea masura , va rugam sa 
precizati, imediat dupa intrebare ) 

M1.1C: Cursuri de formare profesională pentru îmbunătățirea competențelor și cunoștințelor în 



domeniul agricol  

A condus la cresterea numarului de 
persoane instruite din teritoriul GAL  
Nu cunosc/daca este cazul 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la cresterea calitatii 
managementului la nivel de 
ferma/afacere 
Nu cunosc/daca este cazul 

 1                    2                  3              4              5 

A condus la stimularea si motivarea 
persoanelor care desfasoara 
activitati agricole, sa ramana in 
tara ? 
Nu cunosc/daca este cazul 

 1                    2                  3              4              5 

A avut un impact asupra cresterii 
calitatii productiei agricole ? 
Nu cunosc/daca este cazul 

 1                    2                  3             4               5 

A contribuit la imbunătățirea 
competențelor și cunoștiințelor în 
domeniul agricol prin organizarea 
de cursuri de formare profesionala 
Nu cunosc/daca este cazul 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la imbunatatirea 
transferului de informatii su 
cunostinte , la formarea si 
dezvoltarea de aptitudini prin 
schimbul de experienta  
Nu cunosc/daca este cazul 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la cresterea 
constientizarii fermierilor privind 
angajamentele de protectie a 
mediului, inclusiv protejarea 
biodiversitatii   

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la implementarea de 
solutii,tehnologii si practici 
inovatoare , inclusiv prin coopetarea 
de practicieni inovatori 
Nu cunosc/daca este cazul 
 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la diseminarea de noi 
idei (inclusiv de afaceri), metode 
(inclusiv de management) si 
principii (inclusiv de parteneriat 
public-privat)  
Nu cunosc/daca este cazul 

 1                    2                  3              4              5 



Masura M2.2A Susținerea fermelor mici cu scopul orientării către piață 

A contribuit la susținerea fermelor 
mici pentru creșterea orientării 
către piață precum și a veniturilor 
acestora. 
Nu cunosc/daca este cazul 

 1                    2                  3              4              5 

A facilitat accesul la piaţă al 
exploatatiilor de mici dimensiuni 
Nu cunosc/daca este cazul 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la diversificarea 
producţiei şi la introducerea unor 
noi produse 
Nu cunosc/daca este cazul 

 1                    2                  3              4              5 

A adaptat criteriile de selecţie 
aplicate pentru a elimina 
dezavantajele structurale şi 
dezechilibrele din spaţiul rural 
Nu cunosc/daca este cazul 

 1                    2                  3              4             5 

A contribuit la imbunătățirea 
sistemului de management al 
exploatației și creșterea 
competitivității sectorului agricol 
prin aplicarea unor practici agricole 
prietenoase mediului. 
Nu cunosc/daca este cazul 

 1                    2                  3             4              5 

A contribuit la  creșterea viabilității 
exploatațiilor și a competitivității 
tuturor tipurilor de agricultură în 
teritoriul GAL  promovarea 
tehnologiilor agricole inovatoare și a 
gestionării durabile a pădurilor, cu 
accent pe facilitarea intrării în 
sectorul agricol a unor fermieri 
calificați corespcunzător și în 
special, a reînnoirii generațiilor 
Nu cunosc/daca este cazul 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la promovarea 
tehnologiilor agricole inovatoare  
Nu cunosc/daca este cazul 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la gestionarea durabila 
a pădurilor 
Nu cunosc/daca este cazul 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la facilitarea intrării în 
sectorul agricol a unor fermieri 
calificați corespunzător și în special, 

 1                    2                  3              4              5 



la reînnoirea generațiilor 
Nu cunosc/daca este cazul 

A contribuit la imbunătățirea 
performanței economice , la 
restructurarea și modernizarea 
exploatațiilor 
Nu cunosc/daca este cazul 

 1                    2                  3              4              5 

Masura M3.2B– Reînnoirea generațiilor de agricultori 

A contribuit la creșterea numărului 

de tineri fermieri care încep pentru 

prima dată o activitate agricolă ca 

șefi/conducători de exploatație, 

fiind încurajați să devină 

competitivi;  

Nu cunosc/daca este cazul 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la încurajarea 

competitivitatii in randul tinerilor 

fermieri;  

Nu cunosc/daca este cazul 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la imbunătățirea 

managementului la nivelul 

exploatatiilor agricole  

Nu cunosc/daca este cazul 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la creșterea 

competitivității sectorului agricol la 

nivelul comunitatii /teritoriului  

Nu cunosc/daca este cazul 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la sprijinirea procesului 

de modernizare și conformitate cu 

cerințele pentru protecția mediului, 

igienă și bunăstarea animalelor și 

siguranța la locul de muncă; 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la asigurarea 

oportunitatilor pentru tinerii 

fermieri rezidenți, cu un minim de 

cunoștințe de bază, de a se instala 

ca șefi/conducători de exploatații 

agricole. 

Nu cunosc/daca este cazul 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la creșterea viabilității 

exploatațiilor și a competitivității 
 1                    2                  3              4              5 



tuturor tipurilor de agricultură în 

teritoriu  

Nu cunosc/daca este cazul 

A contribuit la promovarea 

tehnologiilor agricole inovatoare și a 

gestionării durabile a pădurilor 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la facilitarea intrării în 

sectorul agricol a unor fermieri 

calificați corespcunzător și în 

special, la reînnoirea generațiilor 

Nu cunosc/daca este cazul 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la favorizarea 
competitivităţii sectorului agricol 

 1                    2                  3              4              5 

A condus la restructurarea 
exploatatiilor de dimensiuni mici si  
medii si la transformarea acestora in 
exploatatii comerciale  
Nu cunosc/daca este cazul 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la cresterea valorii 
adaugate a produselor agricole prin 
procesarea produselor la nivelul 
fermelor din teritoriul GAL si 
comercializarea directa a acestora 
Precizati concret ce tipuri de 
produse............................................. 
Nu cunosc/daca este cazul 
 

 1                    2                  3              4              5 

 
A contribuit la favorizarea 
competitivităţii sectorului agricol 
Nu cunosc/daca este cazul 

 1                    2                  3              4              5 

Masura  M4.4A – Conservarea, protectia si mentinerea biodiversității naturale a zonelor protejate 

A contribuit la investiții in teritoriu 

pentru acțiuni de promovare și 

conservarea biodiversității. 

Nu cunosc/daca este cazul 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la sensibilizarea și 

conștientizarea populației din 

teritoriul GAL Microregiunea 

Belcești – Focuri cu privire la 

importanța arhitecturală a 

peisajelor și a zonelor Natura 2000. 

 1                    2                  3              4              5 



Nu cunosc/daca este cazul 

A contribuit la refacerea, 

conservarea și consolidarea 

ecosistemelor legate de agricultură 

și silvicultură 

Nu cunosc/daca este cazul 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la furnizarea de servicii 
de bază și la reînoirea satelor în 
teritoriu  
Nu cunosc/daca este cazul 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la refacerea, 

conservarea și dezvoltarea 

biodiversității, inclusiv în Zonele 

Natura 2000 și în zonele în care se 

confruntă cu constrângeri naturale 

sau cu alte constrângeri specifice, a 

activităților agricole de mare valoare 

naturală, precum și a stării 

peisajelor din teritoriu. 

Precizati concret tipuri ce 

interventii.................. 

Nu cunosc/daca este cazul 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la organizarea de 

campanii de 

sensibilizare/constientizare, la 

actiuni de informare prin diverse 

mijloace a populatiei GAL cu privire 

la importanta patrimoniului natural: 

biodiversitate si peisaje,  

Precizati concret............................ 

Nu cunosc/daca este cazul 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la -realizarea de 

marcaje pana la si in zonele 

protejate, la amplasarea de panouri 

de semnalizare si panouri 

informative, la ingradiri, la bornare, 

la realizarea de puncte de 

observare/ observatoare de 

animale, pasari etc. (constructii 

usoare din materiale nepoluante, 

traditionale).  

 1                    2                  3              4              5 



Precizati 

concret......................................  

Nu cunosc/daca este cazul 

A contribuit la organizarea de 

ateliere educationale, 

demonstrative pentru 

comportamente eco-civice 

adecvate, activitati in natura si/sau 

pentru recunoasterea/identificarea/ 

prezentarea resurselor naturale ale 

teritoriului, cu caracter permanent 

sau temporar (cursuri 

demonstrative, ateliere 

educationale de conservarea 

mediului, amenajarea unor 

colectii/expozitii floristice, 

dendrologice, ateliere de creatie, 

etc.). 

Precizati 

concret......................................... 

Nu cunosc/daca este cazul.  

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la organizarea de ateliere 

de informare si de lucru/actiuni directe 

de informare a populatiei adulte, 

antreprenori, fermieri si alte grupuri 

privind valoarea economica a 

ecosistemelor naturale si dezvoltarea 

durabila ca vector de dezvoltare a 

mediului rural. 

Precizati 

concret...................................... 

Nu cunosc/daca este cazul 

 1                    2                  3              4             5 

Masura M5.6A – Diversificarea economiei rurale prin susținerea intreprinderilor din sectorul non-

agricol 

A contribuit la facilitarea 

diversificarii economiei rurale si la 

dezvoltarea economică a zonelor 

rurale prin sprijinirea 

intreprinderilor mici și mijlocii şi 

eradicarea sărăciei;  

 1                    2                  3              4              5 



Precizati domeniul de activitate 

care s-a dezvoltat 

…...................................... 

Nu cunosc/daca este cazul 

A contribuit la dezvoltarea serviciilor 

pentru populaţie şi alte activităţi 

economice; 

Precizati ce servicii /activitati 

economice s-au 

dezvoltat.................. 

Nu cunosc/daca este cazul 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la crearea de locuri de 

muncă 

Precizati numarul de locuri de 

munca create si 

meseriile.................. 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la promovarea 

incluziunii sociale, a reducerii 

sărăciei şi a dezvoltării economice 

în zonele rurale. 

Nu cunosc/daca este cazul 

 1                    2                  3               4                  5 

A contribuit la facilitarea 

diversificării,  înfiinţării şi dezvoltării 

de întreprinderi mici . 

Nu cunosc/daca este cazul 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la inovare şi protecţia 

mediului in respectivul sector de 

activitate . 

Nu cunosc/daca este cazul 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la dezvoltarea unor 

afaceri/proiecte „prietenoase cu 

mediul” inclusiv prin adoptarea de 

soluţii de obţinere/utilizare a 

energiei din surse regenerabile. 

Nu cunosc/daca este cazul 

 1                    2                  3              4             5 

A  contribuit la promovarea si 
diversificarea spiritului 
antreprenorial 
Nu cunosc/daca este cazul 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la crearea de micro-
intreprinderi precum şi la 

 1                    2                  3              4             5 



dezvoltarea celor existente în 
sectorul nonagricol 
Nu cunosc/daca este cazul 

A contribuit la încurajarea 
activităţilor meşteşugăreşti şi a altor 
activităţi tradiţionale 
Precizati concret ce mestesuguri 
/activitati 
traditionale............................. 
Nu cunosc/daca este cazul 

 1                    2                  3              4              5 

A condus la crearea de oportunităţi 
pentru crearea de noi locuri de 
muncă în zonele rurale şi la 
menţinerea locurilor de muncă deja 
existente în spaţiul rural 
Nu cunosc/daca este cazul 

 1                    2                  3              4              5 

A condus la cresterea valorii 
adaugate in activitati non-agricole si 
de turism 
Nu cunosc/daca este cazul  

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la cresterea 
diversificarii serviciilor pentru 
populatia rurala prestate de micro-
intreprinderi 
Nu cunosc/daca este cazul 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la crearea, 
imbunatatirea si diversificarea 
infrastructurii si serviciilor turistice  
Nu cunosc/daca este cazul 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la îmbunătăţirea 
calităţii vieţii în zonele rurale  
Nu cunosc/daca este cazul 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la creşterea valorii 
adăugate în activităţile non-agricole 
Nu cunosc/daca este cazul 

 1                    2                  3              4              5 

Masura   – M6.6B Investiții în infrastructura fizică de bază 

A contribuit la investiții în crearea/ 
îmbunătățirea și extinderea tuturor 
tipurilor de infrastructură la scară 
mică, inclusiv investiții în domeniul 
energiei regenerabile;  
Precizati 
concret............................................  
Nu cunosc/daca este cazul 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la investiții în crearea/  1                    2                  3              4              5 



îmbunătățirea și extinderea 
servicilor de bază destinate 
populației rurale, inclusiv a celor de 
agrement și culturale și a 
infrastructurii aferente; 
Precizati 
concret....................................... 
Nu cunosc/daca este cazul  

A contribuit la investiții de uz public 
în infrastructura de agrement. 
Precizati 
concret................................. 
Nu cunosc/daca este cazul 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la reducerea sărăciei in 
teritoriul GAL Microregiunea 
Belcești-Focuri.  
Nu cunosc/daca este cazul 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la creșterea numărului 
de beneficiari ai serviciilor și 
infrastructurii de bază din teritoriul 
GAL Microregiunea Belcești-Focuri.  
Nu cunosc/daca este cazul 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la promovarea 
incluziunii sociale, a reducerii 
sărăciei și a dezvoltării economice în 
zonele rurale. 
Nu cunosc/daca este cazul 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la servicii de bază și 
reînnoirea satelor în teritoriul GAL-
ului 
Nu cunosc/daca este cazul 

 1                    2                  3              4             5 

A contribuit la incurajarea 
dezvoltării locale în teritoriul GAL-
ului 
Nu cunosc/daca este cazul 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la inființarea si 
amenajarea spațiilor publice de 
recreere pentru populația rurală 
(parcuri, spații de joacă pentru copii, 
terenuri de sport etc); 
Precizati concret 
................................. 
Nu cunosc/daca este cazul 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la renovarea clădirilor 
publice si amenajarea de parcări, 

 1                    2                  3              4              5 



piețe, spații pentru organizarea de 
târguri etc.); 
Precizati concret ....................... 
Nu cunosc/daca este cazul 

A contribuit la achizitionarea de 
utilaje si echipamente pentru 
dotarea serviciilor publice locale (de 
deszapezire, intretinere spatii verzi 
etc.) ; 
Precizati concret 
….............................. 
Nu cunosc/daca este cazul 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la extinderea si 
modernizarea (inclusiv dotarea) 
institutiilor de invatamant secundar 
superior, filiera tehnologica cu profil 
resurse naturale si protectia 
mediului si a scolilor profesionale in 
domeniul agricol; 
Precizati concret 
…....................................... 
Nu cunosc/daca este cazul 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la restaurarea, 
conservarea si dotarea cladirilor / 
monumentelor din patrimoniul 
cultural imobil de interes local de 
clasa B;  
Precizati concret 
…................................ 
Nu cunosc/daca este cazul 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la investitii orientate 
spre transferul activitatilor si 
transformarea cladirilor sau a altor 
instalatii aflate in interiorul sau in 
apropierea asezarilor rurale, in 
scopul imbunatatirii calitatii vietii 
sau al cresterii performantei de 
mediu a asezarii respective; 
Precizati concret 
…............................... 
Nu cunosc/daca este cazul.  

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la sprijinirea investitiilor 
in crearea, imbunatatirea si 
extinderea tuturor tipurilor de 
infrastructuri la scara mica, inclusiv 
investitii in domeniul energiei din 

 1                    2                  3              4              5 



surse regenerabile si al economisirii 
energiei; 
Precizati concret 
….................................... 
Nu cunosc/daca este cazul 

A contribuit la constructia, 
extinderea si / sau modernizarea 
retelei de drumuri de interes local; 
Precizati concret 
….................................. 
Nu cunosc/daca este cazul 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la restaurarea, 
conservarea si /sau dotarea 
asezamintelor monahale de clasa B; 
Precizati 
concret..................................... 
Nu cunosc/daca este cazul 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la modernizarea, 
renovarea si/sau dotarea caminelor 
culturale. 
Precizati concret 
…................................. 
Nu cunosc/daca este cazul 
Nu cunosc/daca este cazul 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la imbunătățirea 
confortului și siguranței publice prin 
înființarea/ modernizarea/ 
extinderea rețelelor de iluminat 
public și/sau instalarea sistemelor 
de supraveghere; 
Precizati concret..............  

 1                    2                  3              4             5 

A contribuit la inființarea/ 
dezvoltarea/ dotarea infrastructurii 
de valorificare a produselor locale, 
piețe locale. 
Precizati concret 
…............................. 
Nu cunosc/daca este cazul  

 1                    2                  3              4             5 

A contribuit la investiții în crearea, 
îmbunătățirea sau extinderea 
serviciilor locale de bază destinate 
populației rurale, inclusiv a celor de 
agrement și culturale, și a 
infrastructurii aferente; 
Precizati concret 
..................................... 

 1                    2                  3              4              5 



Nu cunosc/daca este cazul 

A contribuit la îmbunătăţirea 
calităţii vieţii în zonele rurale ? 
Nu cunosc/daca este cazul 
 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la reducerea saraciei 
zonele rurale ? 
Nu cunosc/daca este cazul 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la conservarea 
mostenirii culturale in teritoriul GAL-
ului? 
Precizati concret........................... 
Nu cunosc/daca este cazul  

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la cresterea numarului 
de locuitori din teritoriul GAL care 
beneficiaza de servicii 
imbunatatite ? 
Nu cunosc/daca este cazul 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la dezvoltarea locala in 
zonele rurale ? 
Nu cunosc/daca este cazul 

 1                    2                  3              4              5 

Masura M7.6B – Investiții pentru dezvoltarea infrastructurii sociale 

A contribuit la investiții în crearea/ 

îmbunătățirea și extinderea tuturor 

tipurilor de infrastructură la scară 

mică; 

Nu cunosc/daca este cazul 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la reducerea sărăciei și 

îmbunătățirea calității vieții in 

teritoriul GAL Microregiunea 

Belcești-Focuri.  

Nu cunosc/daca este cazul 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la creșterea numărului 

de beneficiari ai serviciilor și 

infrastructurii de bază din teritoriul 

GAL Microregiunea Belcești-Focuri.  

Nu cunosc/daca este cazul 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la promovarea 

incluziunii sociale, a reducerii 

sărăciei și a dezvoltării economice în 

teritoriul GAL-ului. 

Nu cunosc/daca este cazul 

 1                    2                  3              4              5 



A contribuit la furnizarea de servicii 

de bază și la reînnoirea satelor în 

teritoriul GAL-ului. 

Nu cunosc/daca este cazul 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la inființarea și 

modernizarea (inclusiv dotarea) 

creșelor precum și a infrastructurii 

de tip after-school, numai a celor 

din afara incintei școlilor din mediul 

rural, inclusiv demolarea; 

Precizati 

concret.......................................... 

Nu cunosc/daca este cazul 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la dezvoltarea 

infrastructurii sanitare şi sociale - 

investiții în reabilitarea/ 

modernizarea/ extinderea/ dotarea 

centrelor comunitare de intervenţie 

integrată, a infrastructurii de servicii 

sociale fără componentă 

rezidențială (centre de zi, centre 

„respiro”, centre de consiliere 

psihosocială, centre de servicii de 

recuperare neuromotorie de tip 

ambulatoriu etc.) 

Precizati 

concret........................................ 

Nu cunosc/daca este cazul 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la realizarea de acțiuni 

materiale și imateriale care au 

condus la construirea sau 

reconstruirea, modernizarea, 

reabilitarea, extinderea, dotarea 

centrelor sociale/infrastructuri 

sociale, pentru servicii sociale 

prevazute în HG 867/2015 pentru 

aprobarea Nomenclatorului 

serviciilor sociale, precum și a 

regulamentelor–cadru de organizare 

și funcționare a serviciilor sociale, cu 

 1                    2                  3              4             5 



excepția serviciilor sociale cu cazare 

pe timp nedeterminat 

(infrastructurii de tip rezidențial). 

Precizati 

concret....................................... 

Nu cunosc/daca este cazul 

A contribuit la  achizitia de 

microbuze pentru proiecte sociale. 

Precizati concret pentru ce tip de  

proiect...............................................

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

Nu cunosc/daca este cazul 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la investitii în crearea, 

îmbunătățirea și extinderea de 

structuri sociale si educationale la 

scară mică, inclusiv investiții în 

domeniul energiei provenite din 

surse regenerabile și al economisirii 

energiei; 

Nu cunosc/daca este cazul 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la crearea de locuri de 
munca ? 
Precizati concret numarul si 
meseriile............................................
........ 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la infiintarea si 
dezvoltarea structurilor sociale si 
educationale ? 
Nu cunosc/daca este cazul 

 1                    2                  3              4              5 

Masura M8.6B – Dezvoltarea teritoriilor cu populații constituite preponderent de minorități;  

A contribuit la investiții în crearea/ 

îmbunătățirea și extinderea unor 

tipuri de infrastructură la scară 

mică;  

Precizati concret care tip de 

infrastructura …....................... 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la investiții în crearea/ 

îmbunătățirea și extinderea 

servicilor de bază destinate 

minorităților; 

Precizati concret care tip de 

 1                    2                  3              4              5 



servicii...............................................

....... 

Nu cunosc/daca este cazul 

A contribuit la imbunătățirea 

calității vieții minorităților la nivelul 

teritoriului Gal Microregiunea 

Belcești-Focuri. 

Nu cunosc/daca este cazul 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la reducerea sărăciei și 

îmbunătățirea calității vieții in 

teritoriul GAL Microregiunea 

Belcești-Focuri. 

Nu cunosc/daca este cazul 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la creșterea numărului 

de beneficiari ai serviciilor și 

infrastructurii de bază din teritoriul 

GAL Microregiunea Belcești-Focuri. 

Nu cunosc/daca este cazul 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la promovarea 

incluziunii sociale, a reducerii 

sărăciei și a dezvoltării economice în 

zonele rurale. 

Nu cunosc/daca este cazul 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la 

infiintarea/dezvoltarea de servicii de 

bază și la reînnoirea satelor în 

zonele rurale 

Nu cunosc/daca este cazul 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la incurajarea 

dezvoltării locale în zonele rurale 

Nu cunosc/daca este cazul 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la inființarea, 
amenajarea spațiilor publice de 
recreere pentru populația rurală din 
comunitățile de ruși-lipoveni 
(parcuri, spații de joacă pentru copii, 
terenuri de sport etc.); 
Precizati 
concret................................ 
Nu cunosc/daca este cazul 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la renovarea clădirilor 
publice și amenajarea de parcări, 

 1                    2                  3              4             5 



piețe, spații pentru organizarea de 
târguri etc.) în comunitățile cu 
populație semnificativă de ruși-
lipoveni;  
Precizati  concret.......................... 
Nu cunosc/daca este cazul 

A contribuit la achizitionarea de 
utilaje si echipamente pentru 
serviciile publice pentru deservirea 
comunitatilor de ruși-lipoveni; 
Precizati concret ce fel de 
utilaje..............................................
............ 
Nu cunosc/daca este cazul. 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la infiintarea si 
modernizarea (inclusiv dotarea) 
gradinitelor, numai a celor din afara 
incintei scolilor din mediul rural, 
inclusiv demolarea, in cazul in care 
expertiza tehnica o recomanda, in 
comunitatile de ruși-lipoveni;  
Precizati concret numarul de 
gradinite si tipul de interventie 
...................................................... 
Nu cunosc/daca este cazul.. 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la infiintarea si 
modernizarea (inclusiv dotarea) 
creselor precum si a infrastructurii 
de tip after-school, numai a celor 
din afara incintei scolilor din mediul 
rural, in comunitatile de ruși-
lipoveni; 
Precizati concret numarul creselor 
si after-school-urilor si tipul de 
interventie......................................
.......... 
Nu cunosc/daca este cazul.. 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la modernizarea, 
renovarea si/ sau dotarea caminelor 
culturale in comunitatile cu 
populatie majoritara a minoritatii 
ruși-lipoveni; 
Precizati  concret numarul 
caminelor culturale si tipul de 
interventie......................................
......... 

 1                    2                  3              4              5 



Nu cunosc/daca este cazul.. 

A contribuit la imbunatatirea 
sigurantei publice prin infiintarea si/ 
sau modernizarea retelelor de 
iluminat public si prin sistemele de 
supraveghere în comunitățile de 
ruși-lipoveni. 
Precizari concret obiectul 
finantarii.........................................
.......... 
Nu cunosc/daca este cazul  

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la investiții în crearea, 
îmbunătățirea, modernizarea 
extinderea și/sau dotarea 
infrastructurii pentru furnizarea de 
servicii integrate pentru copii, tineri, 
adulti / parinti ai comunitatii de ruși 
lipoveni prin intermediul centrelor 
multi-functionale / punctelor unice 
de acces la servicii/ one-stop shop 
sau/ si prin implicarea specialistilor 
din ONG-uri sau a celor de la nivelul 
serviciilor publice de asistenta 
sociala; 
Precizati concret : numarul /tipul 
de infrastructura; tipul interventiei 
efectuate/ numarul de specialisti 
implicati..........................................
.......... 
Nu cunosc/daca este cazul 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la sprijinirea investițiilor 
în crearea, îmbunătățirea și 
extinderea infrastructurii de servicii 
sociale / pentru populatia rusă si 
furnizarea de servicii in cadrul 
centrelor comunitare integrate 
medico-sociale; 
Precizari concret numarul si tipul de 
infrastrutura si de servicii / tipul 
interventiei 
finantate.............................. 
Nu cunosc/daca este cazul 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la incurajarea 
abordarilor inovative in furnizarea 
de servicii de catre echipe mobile 
multi-functionale pentru 

 1                    2                  3              4              5 



comunitatile de ruși-lipoveni. 
Precizati concret tipul/denumirea 
echipelor mobile si tipul de 
abordari inovative......................... 
Nu cunosc/daca este cazul.  

A contribuit la obtinerea unei 
dezvoltari teritoriale echilibrate in 
comunitatile rurale ? 
Nu cunosc/daca este cazul 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la reducerea saraciei si 
la imbunatatirea calitatii vietii ? 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la dezvoltarea spatiilor 
publice locale ? 
Nu cunosc/daca este cazul 

 1                    2                  3              4              5 

A determinat cresterea numarului 
de locuitori din teritoriul GAL care 
beneficiaza de servicii 
imbunatatite ? 
Nu cunosc/daca este cazul 

 1                    2                  3              4              5 

A contribuit la promovarea 
incluziunii sociale ? 
Nu cunosc/daca este cazul 

 1                    2                  3              4              5 

12. Vă rugăm să descrieți succint , din cate cunoasteti , 1-3 bune practici sau lecții învățate în urma 
implementării Strategiei de Dezvoltare locala a GAL Microregiunea Belcesti- Focuri  

1) 

 

 

13. Vă rugăm să enumerați 3 elemente care au limitat, constrans / franat accesul la finantare prin 
Masuri de sprijin financiar ale GAL Microregiunea Belcesti-Focuri. 

1)  

 

 

14. Vă rugăm să precizati  3 propuneri de imbunatatire a relatiilor Dumneavoastra personale / 
institutionale / organizationale cu GAL Microregiunea Belcesti-Focuri care ar putea conduce la 
o mai buna cunoastere a Strategiei de Dezvoltare Locala si la accesul la finantare pentru 
cresterea economica, sociala, culturala a teritoriului. 

1)  
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