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PREFAȚĂ 

 

Raportul de evaluare al Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020 al Asociației LEADER 

COLINELE MOLDOVEI reprezintă un document de referință în analiza activității GAL, privind 

implementarea unei strategii finanțată din fonduri nerambursabile în cadrul PNDR 2014-2020, 

prin Axa LEADER, apreciind utilitatea, eficacitatea, eficiența și modul în care intervențiile 

specifice realizate - produc efecte sau nu.A SDL A  

Scopul evaluării activității este de a înregistra date semnificative privind progresul în 

îndeplinirea obiectivelor stabilite în Strategia de Dezvoltare Locală, pentru o creștere 

inteligentă, sustenabilă și inclusivă, în raport cu situația socio‐economică și a mediului în zonele 

rurale, precum și de a propune măsuri în cazul în care sunt semnalate anumite probleme sau 

deficiențe în procesul de implementare.  

De asemenea, evaluarea va urmări contribuția SDL la realizarea priorităților de dezvoltare 

rurală, precum și rezultatele și impactul Programului.  

Prin urmare, evaluarea va contribui la îmbunătățirea implementării Programului și va fi folosită 

ca bază pentru eventuale actualizări ale acestuia. 

Evaluarea SDL apare în cadrul exercițiului financiar 2014-2020, ca urmare a obligativității 

impuse de către Uniunea Europeană GAL-urilor, de a realiza evaluarea implementării 

strategiilor de dezvoltare locală. Aceastǎ evaluare ne va  informa ce funcţionează şi ce nu 

funcţionează şi mai ales, ce anume putem face pentru îmbunătăţirea implementării SDL și a 

rezultatelor obținute.  

Conform Regulamentelor (UE), GAL-urile au următoarele responsabilități în materie de 

monitorizare și evaluare:  

 Conform Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, art. 33, o strategie de dezvoltare locală 

plasată sub responsabilitatea comunității conține cel puțin următoarele elemente: 

 O descriere a procedurilor de gestionare și monitorizare a strategiei, prin 

care se demonstrează capacitatea grupului de acțiune locală de 

implementare a strategiei, însoțită de o descriere a procedurilor specifice de 

evaluare; 

 Articolul 34 din cadrul aceluiași regulament stabilește că sarcinile grupurilor de acțiune 

locală sunt următoarele: 
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 monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare locală plasate sub 

responsabilitatea comunității și a operațiunilor sprijinite și efectuarea de 

activități specifice de evaluare în legătură cu strategia respectivă 

 Conform Regulamentului (UE) nr. 1305/2013, art. 71, grupurile de acțiune locală 

furnizează autorității de management și/sau evaluatorilor desemnați sau altor 

organisme delegate pentru a îndeplini funcții în numele acesteia, toate informațiile 

necesare pentru a permite monitorizarea și evaluarea programului, în special în ceea ce 

privește realizarea obiectivelor și priorităților specificate. 

 

CONTEXTUL DE EVALUARE 

 

Evaluarea Strategiei de Dezvoltare Locală s-a realizat în contextul procedural stabilit la nivel 

național în conformitate cu cerințele legislative europene.  

Conform Ghidului GAL–urilor pentru implementarea SDL, versiunea 4  și conform prevederilor 

din PNDR, GAL-urile trebuie să asigure la nivel local evaluarea SDL și să furnizeze informații 

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

evaluatorului care va fi selectat pentru evaluarea on-going a PNDR 2014-2020.  

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

de program, prima evaluare realizată de GAL va avea ca referință perioada cuprinsă între 

semnarea contractului de finanțare aferent sub-măsurii 19.4 și finalul anului 2018, cu 

termen limită de finalizare –31 ianuarie 2019, prelungit până la 28 februarie 2019.  

Cea de-a doua evaluare va viza întreaga perioadă de implementare a SDL.  

Dacă se consideră necesar, pe parcursul implementării PNDR 2014-2020, la nivelul DGDR AM 

PNDR se pot realiza și alte evaluări ad-hoc, care vor fi comunicate GAL-urilor, în vederea 

furnizării informațiilor necesare evaluatorului selectat. 

Toate activitățile pe care echipa de evaluare le-a desfășurat în vederea întocmirii prezentului 

raport s-au derulat în perioada 01.10.2018 – 27.02.2019. 

Evaluarea implementării SDL s-a realizat în perioada octombrie 2018 – februarie 2019 și reflectă 

progresul implementării strategiei de la data încheierii contractului de finanțare, data de 

15.12.2016, până la data de 01.10.2018. 
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ECHIPA DE EVALUATORI 

 

Activitatea de evaluare a Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL ASOCIAȚIA LEADER COLINELE 

MOLDOVEI, s-a realizat sub forma auto-evaluării prin utilizarea de resurse proprii financiare și 

de personal.  

Procesul de evaluare a parcurs urmǎtoarele etape: 

1. Constituirea Comitetului de coordonare a evaluării 

 

Planul de Evaluare a fost aprobat de către Comitetul de coordonare a evaluării al Asociației 

GAL ASOCIAȚIA LEADER COLINELE MOLDOVEI, care  a contribut  la definirea cadrului întrebărilor 

de evaluare și a sprijinit  pregătirea planului de evaluare. 

Comitetul de coordonare a evaluării este format din: 

1. URSU DUMITRU DORIN - manager GAL; 

2. CÎMPANU FLORIN – CRISTIAN – Președinte al Consiliului Director ; 

3. CIUBOTARIU COSTINEL – Reprezentant legal statutar desemnat pentru relația cu 

AFIR/AM PNDR  

2. Selectarea Evaluatorului 

 

Evaluarea s-a realizat de către echipa de evaluatori, sub îndrumarea Comitetului de 

coordonare a evaluării.  

Echipa de evaluatori este formată din angajați ai GAL, după cum urmează: 

 

1. COROLEA NICOLETA (EXPERT TEHNIC/EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE SI DE 

COEZIUNE EUROPENE, cu atibuții in verificarea, evaluarea și selecția proiectelor, 

precum și in monitorizarea, evaluarea si controlul SDL); 

2. TROFINOV MIHAI-FLORIN (EXPERT TEHNIC/EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE 

SI DE COEZIUNE EUROPENE, cu atibuții in verificarea, evaluarea și selecția proiectelor, 

precum și in monitorizarea, evaluarea si controlul SDL); 

3. URSU IRINA –ELENA (RESPONSABIL CU ANIMAREA SI MONITORIZAREA/ SPECIALIST RELATII 

PUBLICE). 
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     3.  Elaborarea Planului de evaluare și a design-ului evaluării 

 

Pe parcursul activităților de evaluare desfășurate, echipa de experți a utilizat metode și tehnici 

de analiză calitativă și cantitativă, ce au fundamentat răspunsurile la întrebările comune și 

specifice de evaluare și au permis dezvoltarea concluziilor și a recomandărilor prezentate la 

nivelul raportului de evaluare.  

Informații semnificative au provenit din monitorizarea propriei activități, din contactul 

permanent cu actorii locali prin acțiuni de animare, din datele înregistrate în situațiile 

centralizate de monitorizare a proiectelor, aceastea fiind în relație directă cu gradul de 

implementare a măsurilor programate în SDL.  

S-au identificat și s-au folosit sursele de date și informații necesare, după cum urmează: 

 baza de date GAL,  

 parteneri GAL,  

 actori locali,  

 beneficiari de proiecte și beneficiari finali ai proiectelor (grupurile țintă vizate). 

 

REZUMAT 

 

Raportul de evaluare al Strategiei de Dezvoltare Locală ASOCIAȚIA LEADER COLINELE MOLDOVEI 

este structurat pe cinci secțiuni oferind o analiză sistematică asupra principalelor acțiuni de 

implementare, intervenții realizate, rezultate obținute și schimbări generate. 

Factorii cheie care stau la baza elaborării acestui document de referință sunt: 

1. Contextul SDL face referire la structura Asociației GAL ASOCIAȚIA LEADER COLINELE 

MOLDOVEI, prioritățile și obiectivele strategiei de dezvoltare locală, precum și valoarea 

nerambursabilă disponibilă în cadrul acesteia, destinată finanțării de proiecte în acord 

cu specificul abordării LEADER. 

2. Scopul și obiectivele evaluării fac trimitere la principala misiunea a acestui proces de 

analiză aprofundată, cu caracter socio-economic, realizat în acord cu cadrul legislativ 

al UE și corelat cu calendarul activităților de evaluare desfășurate la nivelul PNDR 2014-

2020.  

mailto:colinelemoldovei@gmail.com
http://www.colinele-moldovei.ro/


 

 

SEDIU: Sat SULIȚA, Strada Principală, nr. 125, Comuna SULIȚA, Județul Botoșani  

TEL/FAX: 0231/573.033, EMAIL: colinelemoldovei@gmail.com ; www.colinele-moldovei.ro     
 

3. Metodologia de evaluare conține descrierea metodelor și tehnicilor de evaluare folosite 

pentru colectarea datelor, pentru a răspunde la întrebările de evaluare comune și 

specifice. De asemenea, sunt prezentate principalele surse de date, precum și 

principalele limitări și constrângeri întâmpinate. 

4. Constatările și concluziile evaluării prezintă rezultatele concrete ale stadiului 

implementării SDL până la momentul final evaluării, respectiv data de 01.10.2018, 

principalele intervenții realizate și principalele direcții de acțiune în următoarele etape 

de implementare pentru înregistrarea performanțelor. 

5. Concluziile, recomandările și lecțiile învățate sunt formulate în acord cu rezolvarea 

întrebărilor de evaluare, pe parcursul căreia s-au identificat anumite aspecte în 

implementarea strategiei care necesită măsuri de îmbunătățire cu aplicabilitate în 

viitor.  

 

CONTEXTUL SDL  

 

ASOCIAȚIA LEADER COLINELE MOLDOVEI reprezintă un parteneriat public-privat, constituit din 

14 reprezentanți ai sectorului public și 48 de reprezentanți ai sectorului privat (dintre care 29 

de agenți economici, 17 ong-uri și două cooperative agricole),  care au in general ca obiect de 

activitate cultivarea cerealelor, comerţul, cresterea animalelor, piscicultura, sănătatea, 

construcţiile, asociaţii ale producătorilor agricoli şi ale crescătorilor de animale din teritoriu și  

reprezentanți ai societății civile. Aceștia din urmă au printre obiective: promovarea și 

susținerea tinerilor, protecţia mediului, cultura, imbunatatirea nivelului de viata și educarea 

copiilor și a tinerilor in domeniul artei, sportului; prevenirea și combaterea fenomenului de 

abandon scolar, promovarea traditiilor populare, asigurarea infrastructurii de tip after school, 

un ong care are ca scop: identificarea grupurilor defavorizate sau marginalizate din punct de 

vedere socio-economic, politic, cultural educativ şi etnic ce necesită sprijin temporar; 

prevenirea şi combaterea dicriminărilor de orice formă și identificarea, păstrarea și promovarea 

valorilor patrimoniului cultural naţional și etnic al minorităţilor naţionale și un ADI care are ca 

scop realizarea unor proiecte de investiții publice de interes local sau regional, pentru 

dezvoltarea și promovarea comunelor Albești și Todireni. 
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    Asociația GAL ASOCIAȚIA LEADER COLINELE MOLDOVEI și-a asumat răspunderea  de a îndeplini  o 

serie de cerințe privind componența, teritoriul acoperit, nevoile și oportunitățile de dezvoltare 

prin implementarea unei strategii integrate în acest sens. 

    Teritoriul acoperit de parteneriatul Asociația GAL ASOCIAȚIA LEADER COLINELE MOLDOVEIeste 

un teritoriu omogen din punct de vedere geografic, economic și social, cu o suprafață totală de 

1.102,64 km2 și o populație de 68.429 locuitori, fiind un teritoriu eligibil pentru abordarea 

LEADER.  

Pentru perioada de programare 2014 – 2020, teritoriul acoperit de parteneriatul ASOCIAȚIA 

LEADER COLINELE MOLDOVEI cuprinde 14 unități administrativ-teritoriale: 13 aparținând 

județului Botoșani, respectiv: Flămânzi, Albești, Călărași, Copălău, Frumușica, Hlipiceni, 

Lunca, Răuseni, Sulița, Todireni, Dobârceni, Durnești, Trușești și o localitate din Județul 

Iași: comuna Deleni. 

Strategia de Dezvoltare Locală 2014 -2020 a fost elaborată în perioada ianuarie – aprilie 2016 

în cadrul proiectului „Sprjin pregătitor pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locală a 

Asociației LEADER COLINELE MOLDOVEI, finanțat prin PNDR 2014-2020, Măsura 19, SM 19.1. 

În urma Rapotului de Evaluare al AM-PNDR din iulie 2016, Strategia de Dezvoltare Locală a fost 

declarată eligibilă pentru finanțare,ocupnând locul IV in ierarhia națională, cu un punctaj de 

97 de puncte. Cumulând și initățile d ebonusare primite pentru îndeplinirea obiectivelor de 

calitate, Strategia de Dezvoltare Locală a ASOCIAȚIEI LEADER COLINELE MOLDOVEI are o valoare 

financiară totală de 3.123.690,31 Euro. Din acest buget total, valoarea de 2.607.180 Euro 

reprezintă suma destinată finanțării de proiecte de dezvoltare teritorială, eligibilă pe cele 8 

măsuri specifice, cuprinse din SDL.  

În urma consultărilor realizate între toţi partenerii GAL şi actorii cheie din teritoriu, a analizei 

diagnostic şi a celei SWOT, au fost identificate principalele priorităţi în legătură cu domeniile 

de intervenţie şi astfel, s-au stabilit 8 măsuri relevante, care asigură îndeplinirea nevoilor 

identificate pentru teritoriul vizat şi care contribuie la îndeplinirea obiectivelor, priorităților şi 

domeniilor de intervenție UE în materie de dezvoltare. 

Structura priorităţilor, obiectivelor şi măsurilor incluse în SDL a fost stabilită în vederea 

maximizării sinergiilor şi complementarităţilor dintre acestea.   

Obiectivul general al SDL este îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei din 

microregiune, prin dezvoltarea şi diversificarea economiei locale. Astfel, accentul principal se 
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pune pe îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, ca urmare a faptului că nivelul de trai din 

localităţile componente se situează cu mult sub standardele naţionale şi europene.  

Soluţia identificată în vederea creşterii calităţii vieţii este dezvoltarea şi diversificarea 

economiei locale. Aceasta nu înseamnă că dezvoltarea economică este prioritară în faţa altor 

sectoare precum cultură, sănătate, educaţie, infrastructură de bază, ci că dezvoltarea 

economică este motorul tuturor investiţiilor din microregiune. Creşterea numărului de 

întreprinzători şi creşterea ratei profitabilităţii acestora va duce la sporirea bugetului local şi, 

indirect, la creşterea capacităţii de susţinere a investiţiilor de capital. 

Obiectivele şi priorităţile Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociaţiei LEADER COLINELE 

MOLDOVEI sunt următoarele: 

 Favorizarea competitivității agriculturii: 

 Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și 

în zonele rurale 

 creșterea viabilității exploatațiilor și competitivitatii tuturor tipurilor de 

agricultură în toare regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și 

a gestionării durabile a pădurilor 

 promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv a sectoarelor de prelucrare și 

comercializare a produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionarii 

riscurilor în agricultură 

 Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor 

climatice 

 refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor legate de agricultură și 

silvicultură 

 promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o 

economie cu emisii reduse de carbon și rezistentă la schimbările climatice în 

sectoarele agricole, alimentar și silvic 

 Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților 

rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă 

 refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor legate de agricultură și 

silvicultură 

 promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în 

zonele rurale 
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ASOCIAȚIA LEADER COLINELE MOLDOVEI a semnat Acordul Cadru de Finanțare Nr. 

C19400155011610711114/06.12.2016  pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în 

condițiile Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020.  

Pe durata de valabilitate a Acordului cadru de finanțare se vor încheia trei contracte de 

finanțare subsecvente: primul Contract vizează o perioadă de execuție de 36 de luni, începând 

cu  data semnării (15.12.2016), al doilea Contract va viza o perioadă de implementare cuprinsă 

între începutul anului 2020 și data de 31.12.2021, iar ultimul Contract va viza perioada cuprinsă 

între începutul anului 2022 și data de 31.12.2023. 

 

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE EVALUĂRII  

        

În conformitate cu prevederile art. 33 din Regulamentul (UE) 1303/2013, Grupurile de Acțiune 

Locală trebuie să desfășoare activități specifice de monitorizare și evaluare în acord cu 

strategiile de dezvoltare locală. Aceste acțiuni sunt corelate cu calendarul activităților de 

evaluare desfășurate la nivelul PNDR 2014-2020.  

Cadrul general în care evaluările trebuie efectuate în perioada de programare 2014-2020 

conform articolului 54 din Regulamentul sus-menționat subliniază dubla misiune a evaluării: 

 Îmbunătățirea calității procesului de elaborare și implementare a programelor; 

 Aprecierea eficacității, eficienței și impactului acestora.  

Scopul evaluării este de a analiza logica de  intervenție a strategiei de dezvoltare locală, 

măsura în care au fost îndeplinite obiectivele strategiei (eficacitatea) și cu ce resurse 

(eficiența).  

Procesul de evaluare se concretizează în analiza rezultatelor obținute în urma intervențiilor 

desfășurate pe baza obiectivelor specifice atinse prin absorbția fondurilor publice.  

Evaluarea urmărește modalitatea de operare a strategiei, precum și efectele și rezultatele pe 

care le generează, fiind realizată în anumite momente ale ciclului strategiei pentru a furniza 

informații  cu privire la ceea ce s-a obținut și cum s-a obținut, prin implementarea strategiei, 

în vederea îmbunătățirii acesteia.       

Obiectivele evaluării: 
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1. Raportarea activității GAL privind modul de acțiune și de utilizare a resurselor pentru 

implementarea SDL; 

2. Raportarea rezultatelor și efectelor (impactul intervențiilor) obținute prin 

implementarea SDL; 

3. Identificarea factorilor și mecanismelor care influențează rezultatele SDL pentru 

stabilirea unor eventuale măsuri corective (pentru a îmbunătăți eficacitatea, eficiența, 

relevanța, impactul, sustenabilitatea SDL);  

4. Analiza percepției privind GAL-ul și activitatea sa la nivelul diverșilor factori locali 

interesați; 

5. Analiza activității administrative și de animare a GAL; 

6. Analiza contribuției GAL și a strategiei la dezvoltarea teritoriului, precum și la domeniul 

de intervenție 6B – Promovarea dezvoltării locale în zonele rurale; 

7. Analiza modului de aplicare a celor 7 trăsături specifice ale abordării LEADER, și anume: 

a.  strategii de dezvoltare locală axate pe zonă,  

b. stabilirea de contacte în rețea,  

c. cooperare,  

d. inovație,  

e. elaborarea și implementarea strategiilor „de jos în sus”,  

f. parteneriate public-private (GAL),  

g. acțiuni integrate și multisectoriale. 
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METODOLOGIA DE EVALUARE  

1. LOGICA INTERVENȚIEI STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

 

 Logica de intervenţie a SDL GAL ASOCIAȚIA LEADER COLINELE MOLDOVEI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i) Favorizarea  
competitivității 

agriculturii 
 

OT: Mediu și 
climă, Inovare 

Prioritati de 
dezvoltare 
rurala 

Domenii de 
Interventie Masuri Indicatori de rezultat 

P1 

1A 
M3/ 1A 

Locuri de munca create - indicator specific Leader -minim 1 loc 
Cheltuielile publice totale  40.000 EURO 

     1B 

M3/ 1A 
Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de 
cooperare  - minim o operatiune de cooperare 

P2:  
 

2A M6/2A, 
Număr de exploataţii agricole/ beneficiari sprijiniti - (minim 4 
beneficiari) 
Cheltuielile publice totale – indicator local 725.000 EURO 

 
 

P3: 

 
 
 
 
 
 

3A 

M6/2A,  

Numarul de exploatatii agricole care primesc sprijin pentru participarea 
la șistemele de calitate, la pietele locale și la circuitele de 
aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizatii de producatori - 
minim1 

M8/ 3A 

Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea 
la șistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de 
aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători - 
5 exploatatii 
Locuri de munca create - indicator specific Leader (minim 1 loc) 
Cheltuieli publice totale - indicator local 45.000 EURO 
Numarul de dosare de candidatura depuse - indicator local (minim 1 
dosar) 
Numarul de atestate obtinute - indicator local (minim 1 atestat) 
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ii) Asigurarea 
gestionării 
durabilă a 
resurselor 
naturale și 
combaterea 
schimbărilor 

climatice 
OT:Mediu și 

climă, Inovare 

Prioritati de 
dezvoltare 
rurala 

Domenii de 
Interventie Masuri Indicatori de rezultat 

 
P5: 

5C M2/ 6A 
Numarul de beneficiari sprijiniti - (indicator local) - minim 4 
Totalul investitiilor 781.000 EURO 
Cheltuielile publice totale : 710.000 EURO 

 
 
 
 

 
 
 

iii) Obținerea 
unei dezvoltări 

teritoriale 
echilibrate a 

economiilor și 
comunitățiilor 
rurale, inclusiv 

crearea și 
menținerea de 

locuri de muncă 
 

OT:Mediu și 
climă, Inovare 

Prioritati de 
dezvoltare 
rurala 

Domenii de 
Interventie Masuri Indicatori de rezultat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P6:  

 
 

 
6A 

M2/ 6A Locuri de munca create-minim 9 

M6/2A,  Locuri de munca create- (minim 7 locuri de munca) 

M 7/ 6B 
Număr de beneficiari directi sprijiniti-indicator local (minim 1 ) 
Cheltuielile publice totale- indicator local 80.000 EURO 

 
 
 
 
 
 

6B 

M4/6B 

Numărul de beneficiari  directi sprijiniti - indicator local-minim 2 
Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite 
- populatia apartinand grupurilor vulnerabile - 100 persoane  
Cheltuielile publice totale 160.000 EURO 

M5/6B 

Locuri de muncă create - indicator specific Leader (minim 2 locuri) 
Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructura imbunatatita- 
populatia din microregiune - 600 persoane 
Cheltuielile publice totale –indicator local 200.000  EURO 

M7/6B 
Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructura imbunatatita 
-Minoritatea roma alaturi de ruși–lipoveni; Grupuri vulnerabile;  100 
persoane  

6C M1/6C 
Populatia neta care beneficiaza de servicii TIC (numărlocuitori: 1.011, 
1,48% din populatia GAL); Cheltuielile publice totale-indicator local  - 
80.000 EURO 
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 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? 

Întrebare 1.1  Criterii de evaluare Indicatori 

Q1.1 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?  

 

C.1. Nevoile de la momentul 

elaborării SDL până în prezent 

au rămas la fel/s-au modificat 

Numărul de nevoi identificate 

în momentul elaborării SDL 

C.2. Măsurile din cadrul SDL 

au fost revizuite, în caz de 

necesitate, pentru a ține cont 

de dinamica acestor nevoi 

 

Numărul de nevoi/măsuri din 

cadrul SDL revizuite  

 

 

Pentru a răspunde la Întrebarea 1.1 de evaluare a fost folosită cercetarea de tip calitativ prin 

metoda observației logicii de intervenție stabilită în SDL și cercetarea cantitativă prin 

aplicarea metodelor de analiză a documentelor și a datelor administrative, fiind colectate 

informațiile punctuale cu privire la modificarea măsurilor și nevoilor de la momentul elaborării 

strategiei până în prezent.  

 

C.1.  Nevoile de la momentul elaborării SDL până în prezent au rămas la fel/s-au modificat 

 

La momentul elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală prin evaluarea situației teritoriale (prin 

consultări între toți partenerii relevanți (publici, privați, societate civilă etc.) din teritoriu, 

activități de informare, animare, consultare publică şi grupuri de lucru, analiză SWOT) s-au 

identificat principalele nevoi reflectate în cele 8 măsuri (prezentate anterior în tabelul Logica 

de intervenție a SDL) construite într-o manieră personalizată, pentru a răspunde prioritar 

problematicii de dezvoltare a a microregiunii deservite, respectând în același timp prevederile 

Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 și abordarea specifică LEADER. 
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În acest sens, numărul de nevoi prioritare se identifică cu numărul de măsuri din SDL în al căror 

conținut tehnic sunt exprimate tipul de intervenții necesar a fi realizate prin dezvoltarea și 

implementarea de proiecte sustenabile, care să deservească un procent mare de populație din 

teritoriu, acoperind o arie largă de acțiuni cu efect orizontal, transversal și complementar.   
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Calendarul activităților - programare calendaristică a activităților (detaliată pe ani și trimestre) 

Trimestru și  
an  
calendaristic    
        
                           Activitate 

Trim 
I 

Anul 
2017 

 

Trim 
II 

Anul 
2017 

Trim 
III 

Anul 
2017 

 

Trim 
IV 

Anul 
2017 

 

Trim 
I 

Anul 
2018 

Trim 
II 

Anul 
2018 

Trim 
III 

Anul 
2018 

 

Trim 
IV 

Anul 
2018 

 

Trim 
I 

Anul 
2019 

Trim 
II 

Anul 
2019 

Trim 
III 

Anul 
2019 

 

Trim 
IV 

Anul 
2019 

 

Activitati administrative ()1                         

Animarea teritoriului /Organizare intalniri GAL/Sprijinirea 

potentialilor beneficiari LEADER cu privire la ghiduri, lista doc.                         

Elaborare ghiduri inclusiv proceduri de lucru si fise de evaluare                         

Lansare si derulare apeluri de selectie                          

Evaluarea proiectelor                         

Selectia proiectelor                         

Monitorizare Implementare proiecte beneficiari                         

Conformitate dosare de plata cererilor de plata beneficiari                          

Monitorizarea si evaluarea implementarii strategiei                         

Instruirea angajatilor si a liderilor locali din teritoriul GAL privind 

implementarea SDL                          

Elaborarea planului de comunicare, informare, promovare SDL, a 
continutului materialelor informative referitoare la SDL, actualizare 
si gazduire pagina web 

                        

Participare la activitatile RNDR si retele nationale                         

Audit                         

Contabilitate                         

Cenzorat                         

                                                           
1 () AGA, angajare personal, achizitii, raportari, instruiri interne, management intern, cereri de plata, arhivare documente, etc 
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C.2.  Măsurile din cadrul SDL au fost revizuite, în caz de necesitate, pentru a ține cont de 

dinamica acestor nevoi 

 

Nevoile de modificare a Strategiei de Dezvoltare Locală au fost  identificate de către 

responsabilii cu verificarea, evaluarea și selecția proiectelor din cadrul departamentului 

administrativ GAL în momentul procedurii de elaborare a Ghidului Solicitantului pentru 

Măsurile: M1 (BROADBAND), M2 (NON-AGRICOL), M4 (INFRASTRUCTURĂ SOCIALĂ), M5 

(DEZVOLTAREA SATELOR), M6 (AGRICOL), M7 (GRUPURI VULNERABILE ȘI MINORITĂȚI), în cadrul 

celor două modificări complexe, ambele aprobate de către DGDR-AMPNDR.            

Pentru realizarea modificărilor, s-a solicitat punctul de vedere oficial al AM-PNDR, fiind în 

conformitate cu prevederile secțiunii „Modificarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” din Ghidul 

Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea SDL și cu prevederile din legislația 

națională și europeană. De asemenea, modificările propuse nu au influențat criteriile de 

eligibilitate și selecție în baza cărora a fost selectată strategia Asociației noastre, iar 

obiectivele stabilite în SDL nu au suferit modificări. 

Indentificându-se în teritoriu nevoi specifice (nevoile potențialilor beneficiari), s-au formulat 

modificări în acord cu prevederile Strategiei de Dezvoltare Locală pentru facilitarea procesului 

de implementare, în special pentru simplificarea modului de accesare a finanțărilor 

nerambursabile la nivel GAL pentru investiții identificate ca prioritare la nivelul microregiunii 

deservite.  

 

Modificările propuse au reprezentat intervenții asupra fișelor tehnice ale Măsurilor identificate 

mai sus, respectiv: M1 (BROADBAND), M2 (NON-AGRICOL), M4 (INFRASTRUCTURĂ SOCIALĂ), M5 

(DEZVOLTAREA SATELOR), M6 (AGRICOL), M7 (GRUPURI VULNERABILE ȘI MINORITĂȚI), corelarea 

acestora cu celelalte capitole din SDL, asupra componenței parteneriatului (care a suferit 

modificări față de varianta Acordului de parteneriat semnat la data scrierii SDL și asupra fișelor 

de post pentru două dintre funcțiile prevăzute în organigrama Asociației noastre.  
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Analizând numărul de nevoi incluse în strategie și numărul de cazuri de revizuire a măsurilor 

din cadrul SDL, s-a identificat că logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală este 

foarte relevantă în continuare față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare ale 

teritoriului GAL. 

 

 Răspunsul la întrebarea de evaluare nr 1. privind relevanța logicii de intervenție a 

SDL este  apreciat de evaluatori, pe următoarea scală astfel: 

 

Puțin relevantă Relevantă Foarte relevantă 

  
 

 

 1.2. Cât de coerentă este logica intervenției care stă la baza strategiei de dezvoltare 

locală? 

 

Întrebare 1.2  Criterii de evaluare Indicatori 

Q 1.2 Cât de coerentă este 

logica intervenției care stă 

la baza strategiei de 

dezvoltare locală? 

 

C.1. 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)? 

Numărul măsurilor din SDL 

Numărul activităților 

Resursele umane și financiare 

C.2. Sunt definiți indicatori de 

realizare adecvați pentru a 

oferi o imagine clară asupra 

realizărilor obținute (specifici, 

măsurabili, fezabili, relevanți și 

suficienți)? 

Indicatorii de monitorizare 

specifici domeniilor de 

intervenție 
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C.3. Sunt rezultatele așteptate 

clar definite? 

Rezultate așteptate 

Rezultatele așteptate sunt clar 

definite prin indicatorii din SDL 

 

Pentru a evalua cât de coerentă este logica intervenției care stă la baza strategiei de 

dezvoltare locală a fost folosită cercetarea cantitativă prin aplicarea metodelor de analiză a 

documentelor și a datelor administrative, fiind colectate informații clare privind următorii 

indicatori de evaluare: 

  numărul măsurilor din SDL (document sursă: Strategia de Dezvoltare Locală a GAL 

ASOCIAȚIA LEADER COLINELE MOLDOVEI);  

NR. 

CRT. 

MĂSURI DE FINANȚARE cuprinse în SDL ASOCIAȚIA LEADER COLINELE MOLDOVEI 

1. M1/6C  INVESTITII IN INFRASTRUCTURA DE BANDA LARGA IN MICROREGIUNEA 

“ASOCIAȚIA LEADER COLINELE MOLDOVEI” 

2. M2/6A INVESTITII IN CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DE INTREPRINDERI NON-AGRICOLE IN 

MICOREGIUNEA “ASOCIAȚIA LEADER COLINELE MOLDOVEI” 

3. M3/1A SPRIJIN PENTRU CONSTITUIREA ȘI PROMOVAREA DE FORME ASOCIATIVE IN 

MICROREGIUNEA “ASOCIAȚIA LEADER COLINELE MOLDOVEI” 

4. M4/6B INVESTITII IN SERVICII SOCIALE PENTRU GRUPURI VULNERABILE IN 

MICROREGIUNEA “ASOCIAȚIA LEADER COLINELE MOLDOVEI 

5. M5/6B INVESTITII PENTRU DEZVOLTAREA TERITOIULUI ELIGIBIL LEADER IN 

MICROREGIUNEA “ASOCIAȚIA LEADER COLINELE MOLDOVEI” 

6 M6/2A INVESTITII PENTRU AGRICULTURA COMPETITIVA IN MICROREGIUNEA “ASOCIAȚIA 

LEADER COLINELE MOLDOVEI” 

7 M7/6B INVESTITII PENTRU EDUCATIE, FORMARE ȘI CRESTEREA GRADULUI DE OCUPARE 

IN MICROREGIUNEA “ASOCIAȚIA LEADER COLINELE MOLDOVEI” IN SPECIAL PENTRU 

MINORITATEA ROMA ȘI ALTE GRUPURI VULNERABILE 

8 M8/3A SPRIJIN PENTRU APLICAREA SCHEMELOR DE CALITATE IN MICROREGIUNEA “ 

ASOCIAȚIA LEADER COLINELE MOLDOVEI” 

Total măsuri de finanțare - 8 
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 numărul activităților de promovare a acestor măsuri și de informare teritorială 

privind oportunitățile de finanțare prin accesarea fondurilor nerambursabile 

disponibile,  resursele umane și financiare alocate în acest sens (responsabili GAL din 

departamentul administrativ, persoane participante, reprezentanți GAL, potențiali 

beneficiari); (surse verificate: Grafic calendaristic de implementare pentru primul 

contract de finanțare aferent perioadei 2017 – 2019, Liste de prezență, Minute, 

Fotografii, Rapoarte intermediare de activitate) 

 ACTIVITĂȚI de ANIMARE, PROMOVARE, INFORMARE TERITORIALĂ ȘI 

MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII SDL (15.12.2016 – 01.10.2018) 

ÎNTÂLNIRI DE ANIMARE  

(Responsabil animare, responsabili cu verificarea, evaluarea și selecția proiectelor, manager) 

In perioada 15.12.2016 – 15.09.2017 , au fost realizate intâlniri in teritoriu, după cum urmează: 

 în cursul anului 2017, au fost realizate două campanii de animare, prima in perioada martie 

– aprilie 2017, iar a doua in luna septembrie 2017. In cadrul ambelor campanii, au fost 

realizate cate 14 intalniri, fiind intocmite cate 14 liste de prezenta cu un total de 164 

participanti (pentru prima campanie), respectiv 185 participanti (pentru a doua 

campanie), cate 14 minute ale intalnirilor, fotografii de la intalniri. 

 aprilie-mai 2018, 14 întâlniri, fiind întocmite 14 liste de prezență, cu un total de 159 

participanți, prezentare power-point, 14 minute și fotografii de la evenimente 

MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI 

 Corespunzător primului Raport intermediar de activitate depus si avizat favorabil de 

OJFIR NEAMȚ, pentru primele 3 Trimestre din anul I de implementare al SDL la nivelul 

ALCM, in conformitate cu prevederile Hotararii AGA nr. 10/13.03.2017, privind 

componenta Comitetului de monitorizare la nivelul ALCM, cu respectarea Manualului de 

Monitorizare, Evaluare si Control implementare SDL, au fost intocmite 3 Rapoarte de 

monitorizare si evaluare a implementarii SDL 

 Corespunzător celui de-al doilea Raport intermediar de activitate depus si avizat 

favorabil de OJFIR NEAMȚ, pentru Trimestrul IV/2017, respectiv pentru Trimestrul I și 

II din 2018, au fost realizate 3 Rapoarte de monitorizare si evaluare a implementarii 

SDL 
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 numărul activităților procedurale și specifice accesărilor fondurilor disponibile prin finanțarea de proiecte (surse 

verificate: Ghidurile Solicitantului pentru măsurile din SDL, Calendarul apelurilor de selecție, apeluri de selecție lansate, 

formulare de verificare a apelurilor de selecție emise de CDRJ, procese verbale de afișare anunțuri lansare/prelungire 

apeluri de selecție)  

ACTIVITĂȚI SPECIFICE ȘI PROCEDURALE (25.11.2016 - 01.10.2018) 

Măsura 

din SDL 

Articol din Reg. 

1305 în care se 

încadrează 

Suma totală 

nerambursabilă alocată 

pe măsură (euro) 

Nr. apeluri lansate/perioada Nr. prelungiri 

apeluri/perioada 

M1/6C   art. 20, alin. 1 lit. c) 80.000 Apel 1 – 15.11.2018 – 15.01.2019 P1 15.01.2019 – 15.02.2019 

M2/6A art. 19,  

alin. 1, lit. b)  

 

951.975 

Apel 1 – 18.09.2017 – 17.10.2017 P1 17.10.2017 – 03.11.2017 

Apel 2 – 15.11.2018 – 15.01.2019 P1 15.01.2019 – 15.02.2019 

M3/1A art. 35, alin. 2 51.121   

 

M4/6B 

 

art. 20  

 

160.000 

Apel 1 - 31.05.2017 – 31.07.2017 P1 31.07.2017 – 31.08.2017 

Apel 2 – 15.11.2018 – 15.01.2019 P1 15.01.2019 – 15.02.2019 

M5/6B art. 20  300.000 Apel 1 - 18.09.2017 – 17.10.2017 P1 17.10.2017 – 03.11.2017 

M6/2A art. 17 926.573 Apel 1 – 18.09.2017 – 17.10.2017 P1 17.10.2017 – 03.11.2017 

Apel 2 -10.05.2018 – 15.06.2018  

M7/6B art. 20, lit. b) și d) 80.000 Apel 1 – 15.11.2018 – 15.01.2019 P1 15.01.2019 – 15.02.2019 

M8/3A art. 16 57.511   

TOTAL - 2.607.180  9 apeluri de selecție lansate 8 prelungiri ale apelurilor  
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 indicatorii de monitorizare specifici domeniilor de intervenție; (sursă verificată: Strategia de Dezvoltare Locală a GAL 

ASOCIAȚIA LEADER COLINELE MOLDOVEI, rapoarte intermediare activitate) 

Măsuri din SDL 
Indicatori de monitorizare 

- versiunea inițială 

 

Modificări ale indicatorilor de rezultat 

(15.12.2016 – 01.10.2018) 

M1/6C  INVESTITII IN 

INFRASTRUCTURA DE BANDA 

LARGA IN MICROREGIUNEA 

“ASOCIAȚIA LEADER COLINELE 

MOLDOVEI” 

 Populatia neta care beneficiaza de servicii TIC 

(DI 6C)-5% din populatia aflata in zonele albe 

 Locuri de munca create- minim 1 (DI 6A) - 

indicator specific Leader 

 Cheltuielile publice totale (DI 1A) 80.000 EURO 

 Populatia neta care beneficiaza de 

servicii TIC (DI 6C) - număr locuitori: 1.011, 

reprezentand aproximativ 1.48% din 

populatia GAL 

 - Cheltuielile publice totale (DI 1A) 

80.000 EURO 

M2/6A INVESTITII IN CREAREA ȘI 

DEZVOLTAREA DE 

INTREPRINDERI NON-AGRICOLE 

IN MICOREGIUNEA “ASOCIAȚIA 

LEADER COLINELE MOLDOVEI” 

 Locuri de munca create (DI 6A)-minim 7 

 Numarul de beneficiari sprijiniti-(indicator 

local) - minim 4 

 Totalul investitiilor (DI 5C)   781.000 EURO 

 Cheltuielile publice totale (DI 1A)  710.000 

EURO 

 Locuri de munca create (DI 6A)-minim 9 

 Numarul de beneficiari sprijiniti-

(indicator local) - minim 4 

 Totalul investitiilor (DI 5C)   781.000 

EURO;  

 Cheltuielile publice totale (DI 1A)  710.000 

EURO;  

M3/1A SPRIJIN PENTRU 

CONSTITUIREA ȘI PROMOVAREA 

DE FORME ASOCIATIVE IN 

MICROREGIUNEA “ASOCIAȚIA 

LEADER COLINELE MOLDOVEI” 

 Locuri de munca create - indicator specific 

Leader (minim 1 loc) 

 Numărul total de operațiuni de cooperare 

sprijinite în cadrul măsurii de cooperare (DI 1B) 

(minim 1 operatiune de cooperare) 

 Cheltuielile publice totale (DI 1A) 40.000 EURO. 

 

 Nu s-au făcut modificări până la data 

prezentului Raport 
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M4/6B INVESTITII IN SERVICII 

SOCIALE PENTRU GRUPURI 

VULNERABILE IN 

MICROREGIUNEA “ASOCIAȚIA 

LEADER COLINELE MOLDOVEI 

 Locuri de munca create - indicator specific 

Leader (minim 2) 

 Numărul de beneficiari (directi) sprijiniti - 

indicator local (minim 2) 

 Populatia neta care beneficiaza de 

servicii/infrastructuri imbunatatite (DI 6B)- 

Populatia apartinand grupurilor vulnerabile 

 Cheltuielile publice totale 160.000 EURO 

 Numărul de beneficiari (directi) sprijiniti - 

indicator local (minim 2) 

 Populatia neta care beneficiaza de 

servicii/infrastructuri imbunatatite (DI 6B)- 

Populatia apartinand grupurilor vulnerabile 

- 100 persoane  

 Cheltuielile publice totale 160.000 EURO 

 

M5/6B INVESTITII PENTRU 

DEZVOLTAREA TERITOIULUI 

ELIGIBIL LEADER IN 

MICROREGIUNEA “ASOCIAȚIA 

LEADER COLINELE MOLDOVEI” 

 Locuri de muncă create - indicator specific 

Leader (minim 2 locuri) 

 Populatia neta care beneficiaza de servicii/ 

infrastructura imbunatatita (DI 6B)-populatia 

din microregiune 

 Cheltuielile publice totale (DI 1A) 200.000 EURO 

 Locuri de muncă create - indicator specific 

Leader (minim 2 locuri) 

 Populatia neta care beneficiaza de servicii/ 

infrastructura imbunatatita (DI 6B)-populatia 

din microregiune - 600 persoane  

 Cheltuielile publice totale (DI 1A) 200.000 

EURO;  

M6/2A INVESTITII PENTRU 

AGRICULTURA COMPETITIVA IN 

MICROREGIUNEA “ASOCIAȚIA 

LEADER COLINELE MOLDOVEI” 

 Număr de exploataţii agricole/ beneficiari 

sprijiniti. (DI 2A) (minim 4 beneficiari) 

 Numarul de exploatatii agricole care primesc 

sprijin pentru participarea la sistemele de 

calitate, la pietele locale si la circuitele de 

aprovizionare scurte, precum si la grupuri/ 

organizatii de producatori (DI 3A) minim 1 

 Locuri de munca create (DI 6A)-indicator 

specific Leader  (minim 7 lucuri de munca) 

 Cheltuielile publice totale –indicator local 

725.000 EURO 

 

 

 

 

 

 

 Nu s-au făcut modificări până la data 

prezentului Raport 

mailto:colinelemoldovei@gmail.com
http://www.colinele-moldovei.ro/


 

 

SEDIU: Sat SULIȚA, Strada Principală, nr. 125, Comuna SULIȚA, Județul Botoșani  

TEL/FAX: 0231/573.033, EMAIL: colinelemoldovei@gmail.com ; www.colinele-moldovei.ro     
 

M7/6B INVESTITII PENTRU 

EDUCATIE, FORMARE ȘI 

CRESTEREA GRADULUI DE 

OCUPARE IN MICROREGIUNEA 

“ASOCIAȚIA LEADER COLINELE 

MOLDOVEI” IN SPECIAL PENTRU 

MINORITATEA ROMA ȘI ALTE 

GRUPURI VULNERABILE 

 Număr de beneficiari directi sprijiniti-indicator 

local (minim 2 ) 

 Locuri de muncă create (DI 6A) – indicator 

specific Leader (min 1 loc de munca) 

 Populatia neta care beneficiaza de servicii/ 

infrastructura imbunatatita (DI 6B) (Minoritatea 

roma alaturi de rusi–lipoveni de pe teritoriul 

GAL; Grupuri vulnerabile; Fermierii din 

teritoriul GAL) 

 Cheltuielile publice totale- indicator local 

80.000 EURO 

 Număr de beneficiari directi sprijiniti-

indicator local (minim 2 ) 

 Populatia neta care beneficiaza de servicii/ 

infrastructura imbunatatita (DI 6B) 

(Minoritatea roma alaturi de ruși–lipoveni de 

pe teritoriul GAL; Grupuri vulnerabile; 100 

persoane 

 Cheltuielile publice totale- indicator local 

80.000 EURO 

 

M8/3A SPRIJIN PENTRU 

APLICAREA SCHEMELOR DE 

CALITATE IN MICROREGIUNEA “ 

ASOCIAȚIA LEADER COLINELE 

MOLDOVEI” 

 Numărul de exploatații agricole care primesc 

sprijin pentru participarea la sistemele de 

calitate, la piețele locale și la circuitele de 

aprovizionare scurte, precum și la 

grupuri/organizații de producători (DI 3A) (5 

exploatatii) 

 Locuri de munca create.-indicator specific 

Leader (minim 1 loc de munca) 

 Cheltuieli publice totale-indicator local 45.000 

EURO 

 Numarul de dosare de candidatura depuse - 

indicator local (minim 1 dosar) 

 Numarul de atestate obtinute - indicator local 

(minim 1 atestat) 

 

 

 

 

 

 

 

 Nu s-au făcut modificări până la data 

prezentului Raport 
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Analizând documentul sursă principal, Strategia de Dezvoltare Locală și rapoartele 

intermediare de activitate ale GAL privind implementarea SDL, se apreciază ca fiind relevanți 

și suficienți indicatorii de monitorizare specifici domeniilor de intervenție, asupra cărora nu 

au fost efectuate modificări doart cu acordul DGDR – AM PNDR, și doar fie pentru cuantificarea 

lor, fie pentru suplimentarea lor – asa cum este cazul, spre exemplu, a locurilor de munca de 

la M2 (non-agricol), prin adăugarea locurilor de muncă ce în varianta inițială fuseseră prevăzute 

pentru măsurile de broadband sau de social, spre exemplu. Corelat cu logica de intervenție de 

la fiecare măsură, cu convergențele și sinergiile dintre măsuri care contribuie la îndeplinirea 

obiectivelor și priorităților de dezvoltare rurală, indicatorii de rezultat oferă o imagine clară 

asupra realizărilor obținute.   

 Indicatori propuși pentru atingerea rezultatelor așteptate.  

Rezultatele așteptate sunt clar definite prin indicatorii de rezultat din SDL.  

Analizând fișele tehnice ale măsurilor din SDL, obiectivele specifice ale acestora și indicatorii 

de rezultat, se evaluează ca fiind perfomantă activitatea GAL privind accesarea fondurilor 

nerambursabile disponibile prin SDL.  

În condițiile în care indicatorii de rezultat se consideră realizați doar în etapa de finalizare a 

proiectelor, se iau în considerare indicatorii propuși pentru fiecare măsură din SDL ca fiind 

accesați prin proiectele depuse la GAL și contractate cu Agenția de Finanțare a Investițiilor 

Rurale. 

 

Numărul indicatorilor propuși poate fi identificat din monitorizările lunare și trimestriale ale 

GAL-ului privind implementarea SDL, prin numărul și valoarea financiară a proiectelor depuse, 

selectate și contractate.  
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Măsuri din SDL 

Numărul de 
proiecte depuse  

(până la 
01.10.2018) 

Număr de proiecte 
selectate de GAL  

Numărul de proiecte 
contractate  

(până la 01.10.2018) 

Valoarea 
proiectelor 
contractate 

(euro) 

Indicatori propuși prin proiectele 
depuse și contractate 

M1/6C  INVESTITII IN 
INFRASTRUCTURA DE BANDA 
LARGA IN MICROREGIUNEA 
“ASOCIAȚIA LEADER 
COLINELE MOLDOVEI” 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 Nu este cazul, măsura nefiind 

lansată în perioada de raportare  

M2/6A INVESTITII IN CREAREA 
ȘI DEZVOLTAREA DE 
INTREPRINDERI NON-
AGRICOLE IN MICOREGIUNEA 
“ASOCIAȚIA LEADER 
COLINELE MOLDOVEI” 

9, din care : 
1 retras  

1 neconform 
3 eligibile si 
neselectate  

 
 
5 

 
 
2 

 
 

337.520 

 5 benefcuiari sprijiniți  

 18 locuri de muncă nou create  

 

 

M3/1A SPRIJIN PENTRU 
CONSTITUIREA ȘI 
PROMOVAREA DE FORME 
ASOCIATIVE IN 
MICROREGIUNEA “ASOCIAȚIA 
LEADER COLINELE 
MOLDOVEI” 

 
 
0 

  
 
0 

 
 
0 

 Nu este cazul, măsura nefiind 

lansată  

M4/6B INVESTITII IN SERVICII 
SOCIALE PENTRU GRUPURI 
VULNERABILE IN 
MICROREGIUNEA “ASOCIAȚIA 
LEADER COLINELE MOLDOVEI 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 
 

 Nu este cazul, proiectul depus 

fiind in evaluare la AFIR in 

perioada de raportare 

M5/6B INVESTITII PENTRU 
DEZVOLTAREA TERITOIULUI 
ELIGIBIL LEADER IN 
MICROREGIUNEA “ASOCIAȚIA 
LEADER COLINELE 
MOLDOVEI” 

7, din care: 
2 retrase 

1 neconform  

6 4 199.395  populatie deservită: 26.634 

locuitori 

 5 uat-uri deservite 

 5 benefciiari sprijiniți  
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M6/2A INVESTITII PENTRU 
AGRICULTURA COMPETITIVA 
IN MICROREGIUNEA 
“ASOCIAȚIA LEADER 
COLINELE MOLDOVEI” 

9, din care: 
1 retras 

1 neeligibil  

8 4 349.999  10 locuri de muncă nou create 
 5 beneficiari sprijiniți  

 

M7/6B INVESTITII PENTRU 
EDUCATIE, FORMARE ȘI 
CRESTEREA GRADULUI DE 
OCUPARE IN MICROREGIUNEA 
“ASOCIAȚIA LEADER 
COLINELE MOLDOVEI” IN 
SPECIAL PENTRU 
MINORITATEA ROMA ȘI ALTE 
GRUPURI VULNERABILE 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 
Nu este cazul, măsura nefiind lansată 
în perioada de raportare 

M8/3A SPRIJIN PENTRU 
APLICAREA SCHEMELOR DE 
CALITATE IN MICROREGIUNEA 
“ ASOCIAȚIA LEADER 
COLINELE MOLDOVEI” 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Nu este cazul, măsura nefiind lansată 

    

 De asemenea, pentru realizarea evaluării privind gradul de coerență al logicii de intervenție pe care se fundamentează 

Strategia de Dezvoltare Locală s-a realizat și cercetare de tip calitativ, prin aplicarea de chestionare beneficiarilor care au 

semnat contracte de finanțare cu AFIR. Chestionarele au fost întocmite de echipa tehnică GAL (4 angajați) și aplicate 

beneficiarilor din ambele categorii – sector public și sector privat, având conținut difreit, funcție de categoria de beneficiar, 

după cum urmează: 

 

MODEL CHESTIONAR PRIVIND EVALUAREA STRATEGIEI PENTRU BENEFICIARII PUBLICI CARE AU OBȚINUT FINANȚARE PRIN 

INTERMEDIUL LEADER 
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CHESTIONAR PRIVIND EVALUAREA STRATEGIEI PENTRU BENEFICIARII PUBLICI CARE AU OBȚINUT FINANȚARE PRIN 

INTERMEDIUL LEADER 

 

În conformitate cu art.34 al Regulamentului (UE) 1303/2013, la solicitarea AM PNDR, fiecare GAL din România trebuie să evalueze 
implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală. Conform metodologiei emise de Autoritatea de Management, această evaluare trebuie să 
abordeze 5 teme abligatorii, după cum urmează: 

I. Logica intervenţiei Strategiei de Dezvoltare Locală 
II. Contribuţia operațiunilor realizate la atingerea obiectivelor prevăzute de strategie 
III. Valoarea adăugată datorată metodei LEADER 
IV. Factorii de succes şi de insucces 
V. Contribuția SDL la aria de intervenție 6B 

Pentru răspunde la această solicitare, GAL ASOCIAȚIA LEADER COLINELE MOLDOVEI roagă beneficiarii publici, care au depus proiecte 
la GAL ASOCIAȚIA LEADER COLINELE MOLDOVEI, să sprijine această activitate de evaluare prin completarea următorului chestionar.  

Vă mulțumim! 

 

1. Proiectul dvs. a fost depus pe măsura:  

□ M1:”INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURA DE BANDĂ LARGĂ ÎN MICROREGIUNEA “ASOCIAȚIA LEADER COLINELE MOLDOVEI” 

□ M4: ”INVESTIȚII ÎN SERVICII SOCIALE PENTRU GRUPURI VULNERABILE ÎN MICROREGIUNEA “ASOCIAȚIA LEADER COLINELE MOLDOVEI” 

□ M 5 “INVESTITII PENTRU DEZVOLTAREA TERITORIULUI ELIGIBIL LEADER IN MICROREGIUNEA “ASOCIATIA LEADER COLINELE 

MOLDOVEI” 

□ M7: ”INVESTIȚII PENTRU EDUCAȚIE, FORMARE ȘI CREȘTEREA GRADULUI DE OCUPARE ÎN MICROREGIUNEA “ASOCIAȚIA LEADER 

COLINELE MOLDOVEI” ÎN SPECIAL PENTRU MINORITATEA ROMĂ ȘI ALTE GRUPURI VULNERABILE” 

 

2. Este primul proiect de finanțare prin intermediul PNDR:     

□ DA   □ NU  

3. Dacă ați mai beneficiat de alte finanțări, vă rugăm să-le menționați: 
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□ LEADER, PNDR 2007-2013 (Strategia GAL-ului vechi COLINELE MOLDOVEI) 

  □ PNDR 2007 – 2013 

 □ Alte surse de finanțare 

4. S-a înființat un serviciu nou:  □ DA   □ NU 

5. S-a modernizat serviciul existent existent: □ DA   □ NU 

6. Care au fost avantajele obținerii finanțării pentru comună? 

Economie la bugetul local                □ DA   □ NU 

Angajare personal                             □ DA   □ NU 

Creșterea performanței serviciului  □ DA   □ NU 

Siguranța locuitorilor                        □ DA   □ NU 

Vizibilitate în teritoriu                       □ DA   □ NU 

Soluționarea unor probleme mai vechi □ DA   □ NU 

Altele: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Prin implementarea proiectului a fost introdusă o tehnologie nouă la nivel de U.A.T:   □ DA □ NU 

8. Nr. de locuitori beneficiari ai investiției/dotării : …………………… 
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9. În ce măsură a contribuit strategia la creșterea gradului de ocupare a forței de muncă la nivelul teritoriului? 

□ în mica măsură                                 □ în măsură medie                       □ în mare măsură 

10.  Au apărut alte idei în urma implementării, care pot contribui la dezvoltarea locală, și pentru care ați dori să solicitați 

finanțare? □ DA   □ NU 

11. În ce măsură proiectul dvs. contribuie la îmbunătățirea calității mediului? 

□ în mica măsură                                 □ în măsură medie                       □ în mare măsură 

12. Ideea de dezvoltare se poate considera inovativă, neutilizată până atunci în zona LEADER? 

□ în mica măsură                                 □ în măsură medie                       □ în mare măsură 

13. În ce măsură obținerea finanțării prin intermediul SDL GAL SOCIAȚIA LEADER COLINELE MOLDOVEI, v-a deschis apetitul 

către alte finanțări? 

□ în mica măsură                                 □ în măsură medie                       □ în mare măsură 

14. Vă rugăm să apreciați și să oferiți un feedback, referitor la corectitudinea, coerența și transparența documentelor 

necasare  accesării măsurii de finanțare cuprinse în cadrul SDL: 

Ghidul, cererea de finanțare, fișele de verificare și metodologia aferentă au fost clare, bine elaborate?    □ în mica măsură   

□ în măsură medie 

□ în mare măsură 

Durata apelului de selecție a fost suficient pentru întocmirea proiectului, obținerea avizelor necesare?! □ în mica măsură   

□ în măsură medie 

□ în mare măsură 
Echipa tehnică din cadrul GAL v-a oferit sprijin și consiliere pe tot parcursul proiectului (depunere, 
implementare, verificare corectitudine plăți)? 

□ în mica măsură   
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□ în măsură medie 

□ în mare măsură 
Durata de evaluare a proiectului la GAL a fost acceptabilă? 
GAL a respectat durata de evaluare a proiectului menționată în apel și a anunțat rezultatul procesul de 
selecție? 
 

□ DA   

□ NU 

Informațiile necesare pentru elaborarea și depunerea proiectului s-au regăsit pe site-ul GAL într-un mod 
transparent și ușor accesibil? 

□ în mica măsură   

□ în măsură medie 

□ în mare măsură 
Numărul sesiunilor de animare din comuna unde vă desfășurați activitatea au fost suficiente? □ în mica măsură   

□ în măsură medie 

□ în mare măsură 
Durata de evaluare și contractare a proiectului la AFIR, de la data depunerii acestuia la GAL, s-a derulat într-
un timp rezonabil? 

□ în mica măsură   

□ în măsură medie 

□ în mare măsură 
Ați întâmpinat probleme în elaborarea și aprobarea dosarelor de achiziții? □ în mica măsură   

□ în măsură medie 

□ în mare măsură 

□ nu este cazul, proiect 

notificat spre contractare 

Ați beneficiat din partea angajaților GAL ASOCIAȚIA LEADER COLINELE MOLDOVEI de sprijin și consiliere în 
vederea întocmirii corecte a cererilor de plată și eligibilității cheltuielilor? 

□ în mica măsură   

□ în măsură medie 

□ în mare măsură 

□ nu este cazul, încă nu am 

depus prima tranșă de plată 
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15. Pentru beneficiarii care au finalizat proiectul, în ce măsură au fost atinse obiectivele proiectului: 

□ în mica măsură                   □ în măsură medie            □ în mare măsură 

16. Pentru beneficiarii care  NU au finalizat proiectul și încă nu se poate evalua efectul, care este probabilitatea atingerii 

acestor obiective în viitor, având în vedere progresul înregistrat până la data evaluării: 

□ redusă                             □ medie                    □ ridicată 

17. În ce măsură au fost aplicate principiile LEADER?: 

SDL axată pe teritoriu Nu am remarcat o îmbunătățire Îmbunătățire medie Îmbunătățire mare 

Elaborare și implementare de jos în sus    

Parteneriat public-privat - GAL    

Acțiuni integrate și multisectoriale    

Inovație    

Schimbarea mentalităților    

Creșterea colaborării și încrederii reciproce și față de GAL    

Identificarea unor subiecte de interes comun    

Dezvoltarea de competențe și capacități    

Dezvoltarea unor rețele    

 17. 1 Capitalul social s-a îmbunătățit? 

S-a îmbunătățit …….. Nu am remarcat o îmbunătățire Îmbunătățire medie Îmbunătățire mare 

Invățarea colectivă    

Schimbarea mentalităților    

Creșterea colaborării și încrederii reciproce și față de GAL    
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Identificarea unor subiecte de interes comun    

Dezvoltarea de competențe și capacități    

Dezvoltarea unor rețele    

17.2 Guvernanța locală s-a îmbunătățit la nivel local. 

S-a îmbunătățit/ a crescut Nu am remarcat o îmbunătățire Îmbunătățire medie Îmbunătățire 

mare 

Gestionarea funcțiilor administrative pe plan local    

Implicarea sporită a comunității și factorilor interesați în luarea deciziilor    

Rolul GAL în guvernanța pe diferite niveluri    

Capacitatea de a gestiona fonduri publice -private    

17.3 Rezultatele implementării SDL-urilor au generat îmbunătățirea calității vieții în teritoriul 

vizat de strategie. 

S-a îmbunătățit/ a crescut Nu am remarcat o îmbunătățire Îmbunătățire medie Îmbunătățire mare 

Creare de locuri de muncă    

Infrastructură de bază    

Independent serviciilor publice    

Crealizarea unor produse/servicii inovatoare    

 

18. Care sunt factorii interni și externi care au influențat sau influențează (pozitiv sau negativ) implementarea proiectului 

și rezultatele obținute? 

Nr. crt. FACTORI INTERNI POZITIVI FACTORI INTERNI NEGATIVI 
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Nr. crt. FACTORI EXTERNI POZITIVI FACTORI EXTERNI NEGATIVI 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

19. Serviciile şi infrastructurile locale în zonele rurale au fost îmbunătăţite? □ DA   □ NU 

      Procentajul populației rurale vizate de strategiile de dezvoltare locală? …………………………………….. 

20. Accesul la serviciile şi la infrastructurile locale în zonele rurale a crescut? □ DA   □ NU 

     Procentajul populației rurale care beneficiază de servicii/infrastructure îmbunătățite ……………… 

21. Ținând cont de răspunsurile date, vă rugăm să evaluați în ce măsură a sprijinit SDL  ASOCIAȚIA LEADER COLINELE 

MOLDOVEI dezvoltarea locală în microregiunea deservită? 

□ în mica măsură                   □ în măsură medie            □ în mare măsură 

 

Semnătura Respondent:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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MODEL CHESTIONAR PRIVIND EVALUAREA STRATEGIEI PENTRU BENEFICIARII PRIVAȚI CARE AU 

OBȚINUT FINANȚARE PRIN INTERMEDIUL LEADER 

 

CHESTIONAR PRIVIND EVALUAREA STRATEGIEI  

PENTRU BENEFICIARII PRIVAȚI CARE AU OBȚINUT FINANȚARE PRIN INTERMEDIUL LEADER 

În conformitate cu art.34 al Regulamentului (UE) 1303/2013, la solicitarea AM PNDR, fiecare GAL 
din România trebuie să evalueze implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală. Conform 
metodologiei emise de Autoritatea de Management, această evaluare trebuie să abordeze 5 teme 
abligatorii, după cum urmează: 

VI. Logica intervenţiei Strategiei de Dezvoltare Locală 
VII. Contribuţia operațiunilor realizate la atingerea obiectivelor prevăzute de strategie 
VIII. Valoarea adăugată datorată metodei LEADER 
IX. Factorii de succes şi de insucces 
X. Contribuția SDL la aria de intervenție 6B 

Pentru răspunde la această solicitare, GAL ASOCIAȚIA LEADER COLINELE MOLDOVEI roagă 
beneficiarii privați, care au depus proiecte la GAL ASOCIAȚIA LEADER COLINELE MOLDOVEI, să 
sprijine această activitate de evaluare prin completarea următorului chestionar.                           
Vă mulțumim! 

 

1. Proiectul dvs. a fost depus pe măsura:  

□ M2: ”INVESTIȚII ÎN CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DE ÎNTREPRINDERI NON-AGRICOLE ÎN 

MICROREGIUNEA „ASOCIAȚIA LEADER COLINELE MOLDOVEI” 

□ M6 INVESTITII PENTRU AGRICULTURA COMPETITIVA IN MICROREGIUNEA „ASOCIATIA 

LEADER COLINELE MOLDOVEI” 

 

2. Este primul proiect de finanțare prin intermediul PNDR:     

□ DA   □ NU  

3. Dacă ați mai beneficiat de alte finanțări, vă rugăm să le menționați: 

□ LEADER, PNDR 2007-2013 (Strategiei GAL-ului  vechi - COLINELE MOLDOVEI) 

  □ PNDR 2007 – 2013 

 □ Alte surse de finanțare 

4. S-a înființat întreprindere/fermă nouă:  

□ DA   □ NU 

5. S-a modernizat întreprinderea/ferma existentă:  

□ DA   □ NU 
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6. Prin implementarea proiectului se utilizează o tehnologie nouă la nivel de fermă/firmă:  

□ DA □ NU 
7. Nr. de echipamente noi achiziționate: ……………………………………………………….. 

8. Nr. de potențiali clienți -  înainte și după finanțare:     

ÎNAINTE ………………… DUPĂ …………………… 

9. În ce măsură afacerea dvs. a devenit mai cunoscută în urma finanțării? 

□ în mica măsură                                 □ în măsură medie                       □ în mare măsură 

10. Care sunt avantajele finanțării obținute de proiectul finanțat prin SDL GAL pentru 

afacerea dvs.? 

Competitivitate □                                         Tehnologie nouă □ 

Recunoaștere □                                           Piață de desfacere □ 

Diversificarea activității  □                              Creșterea randamentului 

muncii  □ 
 

11.  Au apărut produse/servicii noi care în urma implementării proiectelor?  

□ DA   □ NU 

12.  În ce măsură proiectul dvs. contribuie la creșterea gradului de ocupare a forței de 

muncă la nivelul teritoriului? 

 Nr. de locuri de muncă asumate prin proiect: ………………………… 

 Nr. de locuri de muncă create până la data de 1.10.2018: total:…………………,  

din care: …….. femei si  ………….. alte categorii vulnerabile. 

13. În ce măsură proiectul dvs. contribuie la îmbunătățirea calității mediului? 

□ în mica măsură                                 □ în măsură medie                       □ în mare măsură 

14. În ce măsură considerați că proiectul dvs. este inovativ? 

□ în mica măsură                                 □ în măsură medie                       □ în mare 

măsură 

15. În ce măsură obținerea finanțării prin intermediul Strategiei din cadrul GAL ASOCIAȚIA 

LEADER COLINELE MOLDOVEI, v-a deschis apetitul către alte finanțări? 

□ în mica măsură                                 □ în măsură medie                       □ în mare 

măsură 

16. În urma implementării proiectului, au apărut alte idei care pot contribui la 

dezvoltarea locală și pentru care ați dori să solicitați finanțare?       

□ DA   □ NU 

mailto:colinelemoldovei@gmail.com
http://www.colinele-moldovei.ro/


 

 

SEDIU: Sat SULIȚA, Strada Principală, nr. 125, Comuna SULIȚA, Județul Botoșani  

TEL/FAX: 0231/573.033, EMAIL: colinelemoldovei@gmail.com ; www.colinele-moldovei.ro     
 

17. Vă rugăm să apreciați și să oferiți un feedback, referitor la corectitudinea, coerența 

și transparența documentelor necasare  accesării măsurii de finanțare cuprinse în cadrul 

SDL: 

Ghidul, cererea de finanțare, fișele de verificare și metodologia 
aferentă au fost clare, bine elaborate?    

□ în mica măsură   

□ în măsură medie 

□ în mare măsură 

Durata apelului de selecție a fost suficient pentru întocmirea 
proiectului, obținerea avizelor necesare? 

□ în mica măsură   

□ în măsură medie 

□ în mare măsură 
Echipa tehnică din cadrul GAL v-a oferit sprijin și consiliere pe 
tot parcursul proiectului (depunere, implementare, verificare 
corectitudine plăți)? 

□ în mica măsură   

□ în măsură medie 

□ în mare măsură 
Durata de evaluare a proiectului la GAL a fost acceptabilă? 
GAL a respectat durata de evaluare a proiectului menționată în 
apel și a anunțat rezultatul procesul de selecție? 

□ DA   

□ NU 

Informațiile necesare pentru elaborarea și depunerea 
proiectului s-au regăsit pe site-ul GAL într-un mod transparent 
și ușor accesibil? 

□ în mica măsură   

□ în măsură medie 

□ în mare măsură 
Numărul sesiunilor de animare din localitatea unde vă 
desfășurați activitatea au fost suficiente? 

□ în mica măsură   

□ în măsură medie 

□ în mare măsură 
Durata de evaluare și contractare a proiectului la AFIR, de la 
data transmiterii acestuia de către GAL, s-a derulat într-un 
timp rezonabil? 

□ în mica măsură   

□ în măsură medie 

□ în mare măsură 
Ați întâmpinat probleme în elaborarea și aprobarea dosarelor 
de achiziții? 

□ în mica măsură   

□ în măsură medie 

□ în mare măsură 

□ nu este cazul, proiect notificat 

spre contractare 

Ați beneficiat din partea angajaților GAL ASOCIAȚIA LEADER 
COLINELE MOLDOVEI de sprijin și consiliere în vederea 
întocmirii corecte a cererilor de plată și eligibilității 
cheltuielilor? 

□ în mica măsură   

□ în măsură medie 

□ în mare măsură 

□ nu este cazul, încă nu am 

depus prima tranșă de plată 
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18. Pentru beneficiarii care au finalizat proiectul, în ce măsură au fost atinse obiectivele 

proiectului: 

□ în mica măsură                   □ în măsură medie            □ în mare măsură 

□ nu este cazul, proiectul meu nu este finalizat 

19. Pentru beneficiarii care  NU au finalizat proiectul și încă nu se poate evalua efectul, 

care este probabilitatea atingerii acestor obiective în viitor, având în vedere progresul 

înregistrat până la data evaluării: 

 □ redusă                             □ medie                    □ ridicată 

□ nu este cazul, proiectul meu este finalizat 

20. În ce măsură au fost aplicate principiile LEADER?: 

SDL axată pe teritoriu Nu am remarcat 
o îmbunătățire 

Îmbunătățire 
medie 

Îmbunătățire 
mare 

Elaborare și implementare de jos în sus    

Parteneriat public-privat - GAL    

Acțiuni integrate și multisectoriale    

Inovație    

Schimbarea mentalităților    

Creșterea colaborării și încrederii 

reciproce și față de GAL 

   

Identificarea unor subiecte de interes 

comun 

   

Dezvoltarea de competențe și capacități    

Dezvoltarea unor rețele    

 

21. Ținând cont de răspunsurile date, vă rugăm să evaluați în ce măsură a sprijinit SDL 

ASOCIAȚIA LEADER COLINELE MOLODVEI, dezvoltarea locală în microregiunea deservită? 

□ în mica măsură                   □ în măsură medie            □ în mare măsură 
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Această metodă a fost folosită pentru completarea datelor cantitative prin obținerea unor 

informații relevante privind reacțiile pozitive din rândul comunității în raport cu activitatea 

GAL în lansarea apelurilor de selecție și evaluarea de proiecte și necesitatea implementării 

strategiei de dezvoltare locală. 

 

 Răspunsul la întrebarea de evaluare nr 2. privind coerența logicii de intervenție a SDL 

este  apreciat de evaluator, pe următoarea scală astfel: 

 

Puțin coerentă Coerentă  Foarte coerentă 

  
 

 

 

2. CONTRIBUŢIA OPERAȚIUNILOR REALIZATE LA ATINGEREA OBIECTIVELOR PREVĂZUTE DE 

STRATEGIE 

 

Obiectivele şi priorităţile Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociaţiei LEADER COLINELE 

MOLDOVEI sunt următoarele: 

  Favorizarea competitivității agriculturii: 

 Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și 

în zonele rurale 

 creșterea viabilității exploatațiilor și competitivitatii tuturor tipurilor de 

agricultură în toare regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și 

a gestionării durabile a pădurilor 

 promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv a sectoarelor de prelucrare și 

comercializare a produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionarii 

riscurilor în agricultură 

 Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor 

climatice 

 refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor legate de agricultură și 

silvicultură 
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 promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o 

economie cu emisii reduse de carbon și rezistentă la schimbările climatice în 

sectoarele agricole, alimentar și silvic 

 Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților 

rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă 

 refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor legate de agricultură și 

silvicultură 

 promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în 

zonele rurale 

 

Întrebare 2.1 Criterii de evaluare Indicatori 

Q 2.1 În ce măsură au fost 

atinse obiectivele strategiei 

sau care este probabilitatea 

atingerii acestor obiective 

în viitor, având în vedere 

progresul înregistrat până 

la data evaluării? 

Competențele și capacitatea 

administrativă locală de a 

susține dezvoltarea socio-

economică a teritoriului au 

crescut. 

Numărul de proiecte selectate   

 

Numărul de proiecte 

contractate 

 

 

 

În evaluarea gradului de atingere a obiectivelor strategiei sau a probabilității îndeplinirii 

acestora în viitor, au fost analizate datele și documentele administrative ale GAL, rapoartele 

intermediare de activitate, monitorizările implementării strategiei, precum și notificările 

oficiale din partea OJFIR/CRFIR privind eligibilitatea proiectelor pentru contractare, pentru 

colectarea informațiilor privind progresul înregistrat până la momentul evaluării.  

 

Situația proiectelor în data de 01.10.2018 
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Nr.  
Crt. M

ăs
ur
a 

N
r.

 S
es

iu
ne

/a
pe

l d
e 

se
le

ct
ie

 

Perioada 
sesiunii 

Alocare 
publica totata 

aferenta 
sesiunii 
lansate 

N
u

m
ar

 p
ro

ie
ct

e 
d

ep
u

se
 la

 G
A

L
 

Valoarea 
publica 

eligibila a 
proiectelor 
depuse la 

GAL 

N
u

m
ar

 p
ro

ie
ct

e 
re

tr
as

e 

Valoarea 
publica 

eligibila a 
proiectelor 

retrase 

N
u

m
ar

 p
ro

ie
ct

e 
n

ec
o

n
fo

rm
e 

Valoarea 
publica 

eligibila a 
proiectelor 

neconforme 

N
u

m
ar

 p
ro

ie
ct

e 
n

ee
lig

ib
ile

 

Valoarea 
publica 

eligibila a 
proiectelor 
neeligibile 

N
u

m
ar

 p
ro

ie
ct

e 
el

ig
ib

ile
 s

i n
es

el
ec

ta
te

 

Valoarea 
publica 

eligibila a 
proiectelor 
eligibile si 

neselectate 

N
u

m
ar

 p
ro

ie
ct

e 
el

ig
ib

ile
 s

i s
el

ec
ta

te
 

Valoarea 
publica 

eligibila a 
proiectelor 
eligibile si 
selectate 

N
um

ar
 p

ro
ie

ct
e 

co
nt

ra
ct

at
e

 

Valoarea 
publica 

eligibila a 
proiectelor 
contractate 

1 M2 1 
18.09.2017-
03.11.2017 

           
951.975,00  

     
9,00  

      
1.352.317,00  

   
1,00  

      
67.825,00  

   
1,00  

      
143.807,00  

       -    
                  
-    

    
3,00  

       
406.083,00  

       
5,00  

         
794.672,00  

    
2,00  

        
337.520,00  

Total 
Măsură 

1 
18.09.2017-
03.11.2017 

           
951.975,00  

     
9,00  

      
1.352.317,00  

   
1,00  

      
67.825,00  

   
1,00  

      
143.807,00  

       -    
                  
-    

    
3,00  

       
406.083,00  

       
5,00  

         
794.672,00  

    
2,00  

        
337.520,00  

2 M5 1 
18.09.2017-
03.11.2017 

           
300.000,00  

     
7,00  

         
374.135,00  

   
2,00  

     
100.000,00  

   
1,00  

        
75.000,00  

       -    
                  
-    

       -    
                   
-    

       
6,00  

         
299.135,00  

    
4,00  

        
199.395,00  

Total 
Măsură 
  

1 
18.09.2017-
03.11.2017 

           
300.000,00  

     
7,00  

         
374.135,00  

   
2,00  

     
100.000,00  

   
1,00  

        
75.000,00  

       -    
                  
-    

       -    
                   
-    

       
6,00  

         
299.135,00  

    
4,00  

        
199.395,00  

3 M6 1 
18.09.2017-
03.11.2017 

           
926.573,00  

     
6,00  

         
771.250,00  

   
1,00  

      
75.000,00  

      
-    

                   -    
    

1,00  
      

150.378,00  
       -    

                   
-    

       
5,00  

         
620.872,00  

    
4,00  

        
547.671,00  

4 M6  2 
31.05.-

15.06.2018 
           

305.701,00  
     

3,00  
         

309.272,00  
      
-    

                 
-    

      
-    

                   -           -    
                  
-    

       -    
                   
-    

       
3,00  

         
305.497,00  

       -    
                     
-    

Total 
Măsură 
  

2 - 
         

1.232.274,00  
     

9,00  
      

1.080.522,00  
   

1,00  
      

75.000,00  
      
-    

                   -    
    

1,00  
      

150.378,00  
       -    

                   
-    

       
8,00  

         
926.369,00  

    
4,00  

        
547.671,00  

5 M4 1 
31.05. - 

31.08.2018 
           

160.000,00  
     

1,00  
           

80.000,00  
      
-    

                 
-    

      
-    

                   -           -    
                  
-    

       -    
                   
-    

       
1,00  

          
80.000,00  

    

Total 
Măsură 
  

1 
31.05. - 

31.08.2018 
           

160.000,00  
     

1,00  
           

80.000,00  
      
-    

                 
-    

      
-    

                   -           -    
                  
-    

       -    
                   
-    

       
1,00  

          
80.000,00  

       -    
                     
-    

TOTAL 
SDL 

  - 
         

2.644.249,00  
    

26,00  
      

2.886.974,00  
   

4,00  
     

242.825,00  
   

2,00  
      

218.807,00  
    

1,00  
      

150.378,00  
    

3,00  
       

406.083,00  
     

20,00  
      

2.100.176,00  
  

10,00  
      

1.084.586,00  
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Din totalul valorii de 2.644.249 Euro disponibilă pentru finanțarea de proiecte în cadrul 

SDL ASOCIAȚIA LEADER COLINELE MOLDOVEI, s-a contractat până la data de 01.10.2018 un 

procent de 41.02 %, respectiv un număr de 10 contracte semnate, în valoare totală de 

1.084.586 Euro, prin proiecte selectate pentru 3 din cele 8 măsuri  (M2, M5, M6).  

Având în vedere că obiectivele şi priorităţile Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociaţiei LEADER 

COLINELE MOLDOVEI sunt următoarele: 

 

 Favorizarea competitivității agriculturii: 

 Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și 

în zonele rurale 

 creșterea viabilității exploatațiilor și competitivitatii tuturor tipurilor de 

agricultură în toare regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și 

a gestionării durabile a pădurilor 

 promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv a sectoarelor de prelucrare și 

comercializare a produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionarii 

riscurilor în agricultură 

 

 Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor 

climatice 

 refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor legate de agricultură și 

silvicultură 

 promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o 

economie cu emisii reduse de carbon și rezistentă la schimbările climatice în 

sectoarele agricole, alimentar și silvic 

 

 Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților 

rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă 

 refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor legate de agricultură și 

silvicultură 
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 promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în 

zonele rurale 

Corespunzător materialului de sprijin pentru întocmirea prezentului raport de evaluare, 

respectiv documentul  Teme și întrebări de evaluare comune pentru evaluarea implementării 

SDL de către GAL-uri (septembrie 2018),  au fost  identificate întrebări de evaluare specifice, 

însoțite de criterii de evaluare și indicatori, pentru fiecare obiectiv din propria SDL.  

 

 Astfel, în ceea ce privește obiectivul Favorizarea competitivității agriculturii: 

 

Întrebare 2.2 Criterii de evaluare Indicatori 

Q 2.2. În ce măsură a 

contribuit intervenția 

strategiei la obiectivul 

Favorizarea competitivității 

agriculturii 

C1. Gradul de interes pentru 

măsura ce încurajează 

investițiile în domeniul agricol  

C2. Numărul de contracte 

semnate  

C3. Gradul de creștere a 

ocupării in teritoriul GAL  

 Numărul de proiecte 

depuse 

 Numărul de proiecte 

selectate   

 Numărul de proiecte 

contractate 

 

 Numărul de locuri de 

muncă nou create  

 

 

Pentru a răspunde la Întrebarea de evaluare specifică nr. 2.2 au fost analizate datele 

cantitative din situațiile de monitorizare realizate de către GAL și Rapoartele de Selecție emise 

pentru proiectele depuse și declarate eligibile în urma evaluării GAL.   

În evaluarea gradului de atingere al acestui obiectiv din SDL, sau a probabilității îndeplinirii 

acestuia în viitor, au fost analizate datele și documentele administrative ale GAL, rapoartele 

intermediare de activitate, monitorizările implementării strategiei, precum și notificările 

oficiale din partea OJFIR/CRFIR privind eligibilitatea proiectelor pentru contractare, pentru 

colectarea informațiilor privind progresul înregistrat până la momentul evaluării – în ceea ce 

privește M6/2A INVESTITII PENTRU AGRICULTURA COMPETITIVA IN MICROREGIUNEA “ 

ASOCIAȚIA LEADER COLINELE MOLDOVEI”.  
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Conform Analizei Diagnostic, cea mai importanta resursa naturala de pe teritoriul microregiunii 

este fondul funciar destinat în proporţie de 72,25% utilizării agricole din care 50,18% reprezintă 

teren arabil. Fondul silvic ocupă o suprafaţă de 214,02 ha, reprezentând 19,41% din teritoriul 

microregiunii.  

Calitatea şi diversitatea producţiei agricole din teritoriul GAL reprezintă unul dintre punctele 

forte ale dezvoltării acestuia, constitiund un avantaj concurenţial pentru producători și 

contribuind în mod semnificativ la patrimoniul  cultural și gastronomic al microregiunii. 

Astfel,opţiunea unanimă a populaţiei și a partenerilor GAL este de susţinere a activităţilor 

agricole, obiectivul specific local al măsurii fiind: 

 Incurajarea inițiativelor în domeniul agricol, în special al celor cu caracter 

inovativ ;  

 Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și de amoniac din agricultură 

 Creșterea valorii economice a exploatațiilor prin modernizarea, extinderea sau 

diversificarea activităților agricole 

 Creșterea valorii adăugate a produselor prin pregătirea acestora pentru vânzare 

(procesare, depozitare, ambalare) și a gradului de participare a exploatațiilor pe piață 

 Creșterea numărului de locuri de muncă 
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SITUAȚIA PROIECTELOR DEPUSE PE M6 INVESTITII PENTRU AGRICULTURA COMPETITIVA IN MICROREGIUNEA “ ASOCIAȚIA LEADER COLINELE 
MOLDOVEI”, PÂNĂ LA DATA DE 01.10.2018 

Apelul de selecție 1/M6  

N
r.

cr
t.

 

Titlul Proiectului  

So
lic

it
a

n
t 

Localizarea Proiectului  

P
u

n
ct

aj
 G

A
L Criterii de selectie 

Numar 
locuri 

munca 

Valoare 
eligibila - 

EURO 

Sprijin public 
nerambursabil - 

EURO Ju
d

e
ţ 

Lo
ca

lit
at

e
 

C
S 

1
 

C
S 

2
 

C
S 

3
 

C
S 

4
 

C
S 

5
 

C
S 

6
 

C
S 

7
 

C
S 

8
 

C
S 

9
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 15 15 17 18 

PROIECTE ELIGIBILE SI SELECTATE 

1 

Achizitie utilaje 
agricole la SASU 

OVIDIU 
ÎNTREPRINDERE 
INDIVIDUALA in 

Comuna Durnesti, 
judetul Botosani 

SASU OVIDIU 
ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALA 
Botoșani Durnești 85 5 15 20 10 20 5 5 0 5 4      395.344,00         197.672,00      

2 

Dezvoltarea 
activitatii 

economice proprii 
si sustinerea 
activitatilor 
agricole din 

teritoriul GAL prin 
achizitia de utilaje 

la SC SAVA 
AGRICULTURE 
BUSINESS SRL 

SAVA 
AGRICULTURE 
BUSINESS SRL 

Iasi Deleni 70 5 15 20 10 0 5 10 0 5 2      150.000,00           75.000,00      
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3 

Dezvoltarea 
activitatii 

exploatatiei 
agricole SC 

AGROMAX K SRL 

AGROMAX K SRL Iasi Deleni 70 5 15 20 10 0 5 10 0 5 2      150.000,00           75.000,00      

4 

Dotare 
CAMPIOSERV 
POINT SRL cu 

utilaje agricole, 
echipamente 
procesare si 

comercializare 

CAMPIOSERV 
POINT SRL 

Botoșani Trușești 70 5 0 20 10 20 5 5 0 5 0      400.000,00         199.999,00      

5 
Achizitie utilaje 

agricole  

LUNCA STROIESTI 
COOPERATIVA 

AGRICOLA 
Botoșani Lunca 65 5 15 15 10 0 5 5 5 5 1      104.573,00           73.201,00      

TOTAL AS1 5 PROIECTE SELECTATE  9   1.199.917,00          620.872,00      

Apelul de selecție 2/M6  

N
r.

cr
t.

 

Titlul Proiectului  

So
lic

it
a

n
t 

Localizarea Proiectului  
P

u
n

ct
aj

 G
A

L Criterii de selectie 
Numar 
locuri 

munca 

Valoare 
eligibila - 

EURO 

Sprijin public 
nerambursabil - 

EURO Ju
d

e
ţ 

Lo
ca

lit
at

e
 

C
S 

1
 

C
S 

2
 

C
S 

3
 

C
S 

4
 

C
S 

5
 

C
S 

6
 

C
S 

7
 

C
S 

8
 

C
S 

9
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 15 15 17 18 

PROIECTE ELIGIBILE SI SELECTATE 

1 

Achizitie utilaje 
agricole la SC 
PENSIUNEA 
MARICOP 

CATERING SRL in 
Comuna Copalau, 
judetul Botosani 

PENSIUNEA 
MARICOP 

CATERONG SRL 
Botoșani Copalau 85 5 15 15 10 20 5 10 0 5 3        284.050,00           198.835,00      
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2 
Modernizare ferma 

agricola 

MERCHEZ 
CONSTANTIN 

ÎNTREPRINDERE 
INDIVIDUALA 

Iasi Deleni 45 5 0 15 10 0 5 5 0 5 0        106.390,00             74.473,00      

3 
Achizitie utilaje 

agricole   

LUCHIAN SIMONA 
ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALA 
Botoșani Hlipiceni 40 5 0 15 10 0 5 0 0 5 0         64.379,00             32.189,00      

TOTAL AS2 3 PROIECTE SELECTATE  3      454.819,00          305.497,00      

TOTAL M6 PÂNĂ LA 01.10.2018 8 PROIECTE SELECTATE  12   1.654.736,00          926.369,00      

 

 

Din analiza Rapoartelor de selecție aferente celor două apeluri de selecție deschise in cadrul M6 (AGRICOL), evaluatorii constată: 

- 6 din cei 8 beneficiari selectați in vederea obținerii de finanțare la nivelul GAL-ului, își propun crearea unui număr de 12 noi locuri de 

muncă, ceea ce reprezintă 60% din totalul locurilor de muncă asumate pentru întreaga SDL (20), ca indicator de monitorizare 

- Cei 8 beneficiari selectați in vederea obținerii de finanțare la nivelul GAL-ului, provin din șase uat-uri partenere în Asociația noastră, ceea 

ce înseamnă că acoperă 42,85% din teritoriul microregiunii deservite.  

- Din cei 8 beneficiari selectați in vederea obținerii de finanțare la nivelul GAL-ului, 4 au semnat contrat de finanțare cu AFIR în perioada 

supusă evaluării, ceea ce reprezintă un procent de 50% din proiectele selectate la GAL  

- Toate proiectele selectate au fost considerate ca având caracter inovativ pentru teritoriul Leader, toate vor conduce la cresterea valorii 

economice a exploatatiilor prin modernizarea, extinderea sau diversificarea activitatilor agricole, iar 75% din cele selectate își propun și 

crearea de locuri de muncă, fiind astfel indeplinite majoritatea obiectivelor specifice ale acestei măsuri din SDL.  

- De asemenea, toate proiectele selectate contribuie la îndeplinirea  celor trei obiective majore stabilite prin SDL
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 Măsura în care a fost atins obiectivul Favorizarea competitivității agriculturii 

din cadrul SDL, a fost evaluată pe următoarea scală: 

 

În mică măsură În măsură medie În mare măsură 

   

 

Probabilitatea atingerii acestor obiective în viitor, având în vedere progresul înregistrat 

până la data evaluării:  

Redusă Medie  Ridicată 

   

 

 

 Astfel, în ceea ce privește obiectivul Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate 

a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de 

muncă: 

 

Întrebare 2.2 Criterii de evaluare Indicatori 

Q 2.2. În ce măsură a 

contribuit intervenția 

strategiei la obiectivul 

Obținerea unei dezvoltări 

teritoriale echilibrate a 

economiilor și comunităților 

rurale, inclusiv crearea și 

menținerea de locuri de 

muncă: 

C1. Gradul de interes pentru 

măsura ce încurajează 

investițiile în dezvoltare 

teritorială echilibrată  

C2. Numărul de contracte 

semnate  

C3. Gradul de deservire a 

populației din teritoriul GAL  

 Numărul de proiecte 

depuse 

 Numărul de proiecte 

selectate   

 Numărul de proiecte 

contractate 

 

 Numărul de persoane 

deservite   
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În evaluarea gradului de atingere al acestui obiectiv din SDL, sau a probabilității îndeplinirii 

acestuia în viitor, au fost analizate datele și documentele administrative ale GAL, rapoartele 

intermediare de activitate, monitorizările implementării strategiei, precum și notificările 

oficiale din partea OJFIR/CRFIR privind eligibilitatea proiectelor pentru contractare, pentru 

colectarea informațiilor privind progresul înregistrat până la momentul evaluării – în ceea ce 

privește trei măsuri din cadrul SDL, respectiv:  

 M4/6B INVESTITII IN SERVICII SOCIALE PENTRU GRUPURI VULNERABILE IN 

MICROREGIUNEA “ASOCIAȚIA LEADER COLINELE MOLDOVEI – măsură cu beneficiar din 

sectorul public 

 M5/6B INVESTITII PENTRU DEZVOLTAREA TERITOIULUI ELIGIBIL LEADER IN 

MICROREGIUNEA “ASOCIAȚIA LEADER COLINELE MOLDOVEI” – măsură cu beneficiari din 

sectorul public  

 M2/6A INVESTITII IN CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DE INTREPRINDERI NON-AGRICOLE IN 

MICOREGIUNEA “ASOCIAȚIA LEADER COLINELE MOLDOVEI” 

 

Obiectivele specifice ale M4, potrivit SDL, sunt: 

 Îmbunătățirea calitatii serviciilor sociale locale prin investitii in infrastructura sociala; 

 Îmbunătăţirea calităţii vieţii prin furnizarea de servicii sociale adaptate fiecărui grup 

vulnerabil; 

 Creşterea speranţei de viaţă prin oferirea de servicii sociale continue la un nivel profesional 

adecvat, în special categoriilor de persoane care prezintă un risc ridicat; 

 investitii in crearea, imbunătăţirea, adaptarea la standardele de functionare in șiguranta a 

infrastructurii sociale, incluzând și investitii în producere de energie din surse regenerabile 

și de economișire a energiei; 

 

Obiectivele specifice ale M5, potrivit SDL, sunt: 

 dezvoltarea infrastructurii de baza și a serviciilor in zonele rurale; 

 crearea de locuri de munca. 

 participarea activă a societății civile în dezvoltarea mestesugurilor și a culturii la nivel 

local 

 crearea și consolidarea capacităților pentru dezvoltarea durabilă a mestesugurilor și a 

culturii la nivel local 
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 creşterea numărului de turişti și a duratei sejurului 

 conservarea moștenirii rurale şi a tradiţiilor locale;  

 reducerea gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială.  

 valorificarea patrimoniului cultural și natural 

 

Obiectivele specifice ale M2, potrivit SDL, sunt: 

 Diversificarea economiei rurale, dezvoltarea economică a zonelor rurale şi eradicarea 

sărăciei 

• Dezvoltarea serviciilor pentru populație şi alte activităţi economice 

• Crearea de locuri de muncă 
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Situația proiectelor depuse pe M5 INVESTITII PENTRU DEZVOLTAREA TERITORIULUI ELIGIBIL LEADER IN MICROREGIUNEA “ASOCIATIA LEADER COLINELE MOLDOVEI”, până la data de 
01.10.2018 

Apelul de selecție 1 

N
r.

cr
t.

 

Titlul Proiectului  

So
lic

it
a

n
t 

Localizarea Proiectului  

P
u

n
ct

aj
 G

A
L 

Criterii de selectie 
Numar 
locuri 

munca 

Valoare 
eligibila - 

EURO 

Sprijin public 
nerambursabil - 

EURO Ju
d

e
ţ 

Lo
ca

lit
at

e
 

C
S 

1
 

C
S 

2
 

C
S 

3
 

C
S 

4
 

C
S 

5
 

C
S 

6
 

C
S 

7
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

PROIECTE ELIGIBILE si SELECTATE  

1 

Reabilitare corp administrativ C1 din incinta 
UAMS Dr. Elena Popovici in vederea crearii 

unui punct de lucru a detasamentului de 
pompieri din cadrul I.S.U. N. Iorga Botosani 

Orasul 
Flamanzi 

Botosani 
Flamanzi, 

Neeligibil la 
AFIR 

79 0 10 5 11 28 10 15 1        50.000                50.000      

2 
Incurajarea implicarii copiilor si tinerilor in 

activitati si competitii sportive  
Orasul 

Flamanzi 
Botosani Flamanzi 79 0 10 5 11 28 10 15 1        50.000                50.000      

3 
Teren de sport in localitatea Tudor 

Vladimirescu, Comuna Albesti, Judetul 
Botosani 

Comuna 
Albesti 

Botosani 
Tudor 

Vladimirescu 
51 0 10 0 11 20 10 0 1        50.000                50.000      

4 
Achizitie utilaj specializat pentru serviciul de 
gospodarie comunala in comuna Durnesti, 

Judetul Botosani 

Comuna 
Durnesti 

Botosani Durnesti 49 0 10 0 0 14 10 15 0        49.740                49.740      

5 

Achizitionarea unei autospeciale pentru 
dotarea Serviciului Voluntar pentru Situatii 

de Urgenta, in comuna Calarasi, judetul 
Botosani 

Comuna 
Calarasi 

Botosani Calarasi 49 0 10 0 0 14 10 15 0        50.000                50.000      

6 
Construire teren de sport in comuna Rauseni, 

judetul Botosani 
Comuna 
Rauseni 

Botosani Rauseni 32 0 10 0 0 12 10 0 0        49.395                49.395      

Total numar proiecte 6 Valoare publica totala       299.135              299.135      
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Din analiza Raportului de selecție aferent M5, evaluatorii constată: 

- Un proiect a fost declarant neeligibil de către AFIR, ceea ce reprezintă 16,6% grad de eroare referitor la procesul de evaluare derulat la 

nivelul echipei GAL (pentru această măsură), respectiv doar 5% din totalul proiectelor selectate de echipa GAL 

- Din cei 5 beneficiari (eligibili și la AFIR) selectați in vederea obținerii de finanțare la nivelul GAL-ului, 4 au semnat contracte de finanțare 

cu AFIR în perioada de raportare, ceea ce reprezintă 80 % din total proiectelor selectate în cadrul M5 

- Cei 5 beneficiari (eligibili și la AFIR) selectați in vederea obținerii de finanțare la nivelul GAL-ului provin din cinci uat-uri partenere în 

Asociația noastră, ceea ce înseamnă că acoperă 35.71 % din teritoriul microregiunii deservite.  

- Din cei 5, un beneficiar a ales să cuprindă în proiect și investiții în energie regenerabilă, ceea ce reprezintă 20 % din total proiectelor 

selectate în cadrul M5,  doi beneficiari au prevăzut și crearea de noi locuri de muncă – ceea ce reprezintă 20 % din total proiectelor selectate în 

cadrul M5 si trei dintre aceștia sunt pentru prima data beneficiari de finanțare prin intermediul LEADER – ceea ce reprezintă 60 % din total 

proiectelor selectate în cadrul M5, în timp ce toate cele 5 proiecte au fost considerate ca inovatoare pentru teritoriul LEADER deservit de 

Asociația noastră.  

- De asemenea, toate proiectele selectate contribuie la îndeplinirea  celor trei obiective majore stabilite prin SDL
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Situația proiectelor depuse pe M4 INVESTITII IN SERVICII SOCIALE PENTRU GRUPURI VULNERABILE IN MICROREGIUNEA “ASOCIAȚIA LEADER COLINELE MOLDOVEI", până la data 
de 01.10.2018 

Apelul de selecție 1 

N
r.

cr
t.

 

Titlul Proiectului  

So
lic

it
a

n
t 

Localizarea 
Proiectului  

P
u

n
ct

aj
 G

A
L 

Criterii de selectie 
Valoare 

eligibila - 
EURO 

Sprijin public 
nerambursabil 

- EURO 

Ju
d

e
ţ 

Lo
ca

lit
at

e
 

C
S 

1
 

C
S 

2
 

C
S 

3
 

C
S 

4
 

C
S 

5
 

C
S 

6
 

C
S 

7
 

C
S 

8
 

C
S 

9
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

PROIECTE ELIGIBILE SI SELECTATE 

1 

„EXTINDEREA ȘI REABILITAREA 
TERMICĂ A CENTRULUI DE ZI PENTRU 
COPIII AFLAȚI ÎN SITUAȚII DE RISC DIN 

ORAȘUL FLĂMÂNZI, JUDEȚUL 
BOTOȘANI” 

UAT ORAS 
FLĂMÂNZI 

Botoșani Flămânzi 30 0 10 0 10 10 - - - -    80.000          80.000      

Total numar proiecte 1 Valoare publica totala     80.000          80.000      

 

- Proiectul depus în cadrul M4 figurează ca fiind în evaluare la AFIR în perioada de raportare. 
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Situația proiectelor depuse pe M2 INVESTITII IN CREAREA SI DEZVOLTAREA DE INTREPRINDERI NON-AGRICOLE IN MICROREGIUNEA „ASOCIATIA LEADER COLINELE 
MOLDOVEI”, până la data de 01.10.2018 

Apelul de selecție 1/M2 

N
r.

cr
t.

 

Titlul Proiectului  

So
lic

it
a

n
t 

Localizarea Proiectului  

P
u

n
ct

aj
 G

A
L Criterii de selectie 

Numar 
locuri 

munca 

Valoare 
eligibila 
- EURO 

Sprijin public 
nerambursabil - 

EURO 

Ju
d

e
ţ 

Lo
ca

lit
at

e
 

C
S 

1
 

C
S 

2
 

C
S 

3
 

C
S 

4
 

C
S 

5
 

C
S 

6
 

C
S 

7
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

PROIECTE ELIGIBILE SI SELECTATE 

1 

Infiintare linie 
brichetare in comuna 

Trusesti, judetul 
Botosani 

CAMPIOSERV POINT 
SRL 

Botosani Trusesti 100 15 15 5 10 15 15 25 4 
   

169.423      
     152.480      

2 

Infiintare linie de 
productie de 

combustibil din 
biomasa in comuna 

Durnesti, judetul 
Botosani 

SASU OVIDIU 
ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALA 
Botosani Durnesti  100 15 15 5 10 15 15 25 4 

   
188.549      

     169.694      

3 

Infiintare pensiune 
turistica in comuna 

Albesti, Judetul 
Botosani 

AGROPENSIUNEA 
IULIANA SRL 

Botosani Albesti 100 15 15 5 10 15 15 25 4 
   

198.804      
     168.983      

4 

Construire pensiune 
turistica, imprejmuire, 

fosa vidanjabila si 
bransament utilitati 

PRIGOREANU RADU 
ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALA  
Iasi Deleni 100 15 15 5 10 15 15 25 3 

   
198.279      

     168.537      
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5 

Construire pensiune 
turistica si loc de 
agrement in sat 

Lunca, comuna Lunca, 
str. Principala, Jud. 

Botosani 

SAFETECH ALERT 
SRL 

Botosani  Lunca 80 0 15 0 10 15 15 25 3 
   

158.798      
     134.978      

Total numar proiecte 5 Valoare publica totala      794.672      

PROIECTE ELIGIBILE SI NESELECTATE 

6 

Dezvoltarea si 
diversificarea 

activitatilor non-
agricole, SC 

Teodorescu Energy 
Frumusica SRL  

TEODORESCU -
ENERGY 

FRUMUSICA SRL 
Botosani Frumusica 80 15 0 0 10 15 15 25 3 

   
188.800      

     169.920      

7 

Infiintare pensiune 
turistica in localitatea 

Frumusica, Judetul 
Botosani 

PAV-IMPEX SRL Botosani Frumusica 70 15 15 5 10 0 0 25 3 
   

198.045      
     168.338      

8 

Achizitie de 
echipamente 

 si dotari cabinet 
veterinar si 
ambulanta 

veterinara, comuna 
Copalau, Judetul 

Botosani 

MEDVET COPALAU 
SRL 

Botosani Copalau 25 0 0 0 10 0 15 0 0 
     

90.434      
       67.825      

Total numar proiecte 
ELIGIBILE SI NESELECTATE 

3 Valoare publica totala      406.083      
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Din analiza Raportului de selecție aferent M2 și din documentația aflată la dispoziția GAL, 

evaluatorii constată: 

- Din totalul de 8 proiecte depuse la GAL, 3 au fost declarate eligibile și neselectate (din lipsă 

de fonduri) – ceea ce reprezintă 37.5 % din totalul proiectelor primite la GAL.  

- Este evident că acestă măsură a fost considerată foarte atractivă de cei interesați,  astfel 

încât, în măsura în care Asociația noastră va mai dispune de fonduri rezultate din eventuale 

economii de la alte măsuri, intenționăm să suplimentăm alocarea pe această măsură  

- Din cei 5 beneficiari selectați in vederea obținerii de finanțare la nivelul GAL-ului,  toți 5 își 

propun crearea unui număr de 18 noi locuri de muncă, ceea ce reprezintă 90 % din totalul 

locurilor de muncă asumate pentru întreaga SDL (20), ca indicator de monitorizare 

- Cei 5 beneficiari selectați in vederea obținerii de finanțare la nivelul GAL-ului, provin din 

cinci uat-uri partenere în Asociația noastră, ceea ce înseamnă că acoperă 35,71 % din 

teritoriul microregiunii deservite.  

- Din cei 5 beneficiari selectați in vederea obținerii de finanțare la nivelul GAL-ului, 2 au 

semnat contrat de finanțare cu AFIR în perioada supusă evaluării, ceea ce reprezintă un 

procent de  40 % din proiectele selectate la GAL  

- Toate proiectele selectate au fost considerate ca având caracter inovativ pentru teritoriul 

Leader și toate asigură complementaritatea cu altă măsură din cadrul SDL, conform 

criteriului de selecție pentru care au fost punctate 

- De asemenea, fiecare din cele 5 proiecte selectate de GAL vor deservi populația dim nimin 

3 uat-uri din teritoriul GAL 

- Din cele 5 proiecte selectate de GAL, 3 PROPUN ÎNFIINȚAREA DE STRUCTURI DE PRIMIRE 

TURISTICĂ – ceea ce reprezintă 60 % din totalul proiectelor selectate. Acest aspect 

oglindește foarte fidel realitatea din teritoriu, respectiv una din vulnerabilitățile 

microregiunii pe care o deservește Asociația noastră, unde funcționează doar două astfel de 

unități, având în vedere că la un număr de 14 uat-uri, cu o suprafață de 1.102,64 km2 și un 

număr de aproximativ 68.500 locuitori, pe raza teritorială a județului Botoșani figurează 

doar o astfel de unitate – la Copălău, finanțată prin Axa Leader în perioada trecută, dar de 

capacitate mică și una pe teritoriul comunei Deleni, dar care în general funcționează cu 

circuit închis, adresându-se unui segment de clienți cu venituri peste medie.  

- Toate proiectele selectate de GAL sunt promovate de beneficiari care au sub 40 de ani 
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- 4 din cele 5 proiecte selectate îsi propun creșterea veniturilor aferente codului CAEN pentru 

care au solicitat finanțare – ceea ce reprezintă 80 % din totalul proiectelor selectate la 

nivelul GAL-ului, aceeași proporție de 4/5 (echivalent a 80% din totalul celor selectate) 

pastrându-se și in cazul celor care și-au propus investiții in energie regenerabilă, fiind astfel 

indeplinite majoritatea obiectivelor specifice ale acestei măsuri din SDL.  

- De asemenea, toate proiectele selectate contribuie la îndeplinirea  celor trei obiective 

majore stabilite prin SDL 

 

 Măsura în care a fost atins obiectivul Obținerea unei dezvoltări teritoriale 

echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și 

menținerea de locuri de muncă – M2, M4, M5, din cadrul SDL, a fost evaluată 

pe următoarea scală: 

 

În mică măsură În măsură medie În mare măsură 

   

 

Probabilitatea atingerii acestor obiective în viitor, având în vedere progresul înregistrat 

până la data evaluării:  

Redusă Medie  Ridicată 

   

 

 

În concluzie, analizând cele 5 Rapoarte de Selecție întocmite la nivelul Asociației noastre, 

raportat la Indicatorii de monitorizare stabiliți în SDL, evaluatorii constată că: 

 din cele 20 de locuri de muncă prevăzute, 13 beneficiari privați selectați la nivelul 

GAL, ȘI-AU PROPUS CREAREA UNUI NUMĂR DE 30 LOCURI DE MUNCĂ, ceea ce 

reprezintă 150 % din totalul locurilro de muncă propuse la nivelul SDL în ansamblu.  

 având în vedere faptul că din cele 20 de proiecte selectate la nivelul Asociației 

noastre, până la data de 01.10.2018 s-au primit din partea OJFIR doau două notificări 
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de neeligibilitate, dintre care una soluționată favorabil în urma analizării contestației 

depuse de beneficiar, evaluatorii sunt optimiști privind gradul ridicat de contractare 

ce va putea fi raportat la evaluarea următoare. 

 din cele 20 de proiecte selectate la nivelul Asociației noastre, doar unul a fost declarat 

neeligibil de AFIR, ceea ce reprezintă 5 % din total proiecte depuse în perioada de 

raportare  

 din cele 20 de proiecte selectate la nivelul Asociației noastre și eligibile la AFIR, 10 

sunt contractate în perioada de raportare, ceea ce reprezintă 50 % din totalul 

proiectelor depuse de noi la AFIR în perioada indicată  

 din cele 20 de proiecte, 13 aparțin beneficiarilor privați – ceea ce reprezintă 65% din 

totalul proiectelor pe care le-am selectat. Acest aspect face ca ponderea 

beneficiarilor publici să fie de 35% din total proiecte selectate. Considerăm astfel că 

distribuirea fondurilor SDL s-a făcut echitabil, având în vedere că sectorul privat 

propune crearea de locuri de muncă  

 așadar, se constată un grad mai mult decât satisfăcător privind atingerea Obiectivelor 

de dezvoltare stabilite prin SDL.  

 

 Măsura în care au fost atinse obiectivele strategiei a fost evaluată pe 

următoarea scală: 

 

În mică măsură În măsură medie În mare măsură 

   

 

Probabilitatea atingerii acestor obiective în viitor, având în vedere progresul înregistrat 

până la data evaluării:  

Redusă Medie  Ridicată 
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Cercetarea de tip cantitativ s-a realizat prin anchetă, utilizând tehnica sondajului de opinie 

prin aplicarea unui număr de 10 chestionare beneficiarilor publici și privați ai proiectelor 

depuse la GAL, care au semnat contracte de finanțare în perioada supusă analizei.  

 

Întrebare 2.3 Criterii de evaluare Indicatori 

Q 2.5. În ce măsură a 

contribuit intervenția 

strategiei la dezvoltarea 

infrastructurii sociale 

locale ca urmare a 

implementării SDL? 

Populația deservită de 

îmbunătățirile infrastructurii 

sociale locale 

Numărul de proiecte depuse 

 

Numărul de proiecte selectate   

 

Numărul de proiecte 

contractate 

     

Pentru a răspunde la Întrebarea de evaluare specifică nr. 2.3 au fost evaluate datele 

adminstrative privind Măsura 4/6B - INVESTITII IN SERVICII SOCIALE PENTRU GRUPURI 

VULNERABILE IN MICROREGIUNEA “ASOCIAȚIA LEADER COLINELE MOLDOVEI", disponibilă în SDL, 

ale cărei obiective specifice sunt: 

 Îmbunătățirea calitatii serviciilor sociale locale prin investitii in infrastructura sociala; 

 Îmbunătăţirea calităţii vieţii prin furnizarea de servicii sociale adaptate fiecărui grup 

vulnerabil; 

 Creşterea speranţei de viaţă prin oferirea de servicii sociale continue la un nivel profesional 

adecvat, în special categoriilor de persoane care prezintă un risc ridicat; 

 Investitii in crearea, imbunătăţirea, adaptarea la standardele de functionare in șiguranta a 

infrastructurii sociale, incluzând și investitii în producere de energie din surse regenerabile 

și de economișire a energiei     

În procesul de evaluare, s-au verificat datele administrative prin cercetarea cantitativă a 

datelor din monitorizările lunare ale GAL-ului și Raportul de selecție a proiectelor depuse pe 

această măsură.  
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Situația proiectelor depuse pe M4 INVESTITII IN SERVICII SOCIALE PENTRU GRUPURI VULNERABILE IN MICROREGIUNEA “ASOCIAȚIA LEADER COLINELE MOLDOVEI", până la data 
de 01.10.2018 

Apelul de selecție 1 

N
r.

cr
t.

 

Titlul Proiectului  

So
lic

it
a

n
t 

Localizarea 
Proiectului  

P
u

n
ct

aj
 G

A
L 

Criterii de selectie 
Valoare 

eligibila - 
EURO 

Sprijin public 
nerambursabil 

- EURO 

Ju
d

e
ţ 

Lo
ca

lit
at

e
 

C
S 

1
 

C
S 

2
 

C
S 

3
 

C
S 

4
 

C
S 

5
 

C
S 

6
 

C
S 

7
 

C
S 

8
 

C
S 

9
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

PROIECTE ELIGIBILE SI SELECTATE 

1 

„EXTINDEREA ȘI REABILITAREA 
TERMICĂ A CENTRULUI DE ZI PENTRU 
COPIII AFLAȚI ÎN SITUAȚII DE RISC DIN 

ORAȘUL FLĂMÂNZI, JUDEȚUL 
BOTOȘANI” 

UAT ORAS 
FLĂMÂNZI 

Botoșani Flămânzi 30 0 10 0 10 10 - - - -    80.000          80.000      

Total numar proiecte 1 Valoare publica totala     80.000      80.0    

 

- Proiectul depus în cadrul M4 : 

 figurează ca fiind în evaluare la AFIR în perioada de raportare. 

 Având în vedere că la secțiunea indicatori de monitorizare este prevăzut că măsura va sprijini minim 2 beneficiari, 

se consideră că indicatorul este îndeplinit în proporție de 50%   
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 Măsura în care a contribuit intervenția strategiei la dezvoltarea infrastructurii 

sociale:  

În mică măsură În măsură medie În mare măsură 

   

 

Evaluând cantitativ și calitativ activitățile desfășurate pentru implementarea SDL 

până la data de 01.10.2018 prin concentrarea următoarelor aspecte principale: 

resurse investite, rezultate obținute, impact realizat se estimează că: 

 Probabilitatea atingerii obiectivelor strategiei de dezvoltare locală în viitor, 

având în vedere progresul înregistrat până la data evaluării va fi: 

Redusă Medie Ridicată 

   

 

 

3. Valoarea adăugată datorată metodei LEADER 

 

Întrebare 3 Criterii de evaluare Indicatori 

Q 3.1. Ce beneficii au fost 

obținute datorită metodei 

LEADER? (dezvoltarea 

capitalului social local, 

rezultatele obținute prin 

implementarea strategiei, 

îmbunătățirea guvernanței 

locale) 

C1. Capitalul social s-a 

îmbunătățit (spre exemplu 

învățarea colectivă, schimbarea 

mentalităților, creșterea 

colaborării și încrederii reciproce 

și față de GAL, identificarea unor 

subiecte de interes comun, 

dezvoltarea de competențe și 

Percepția actorilor locali 

privind gradul de îmbunătățire 

a capitalului social datorită 

aplicării metodei LEADER 
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 capacități, dezvoltarea unor 

rețele teritoriale etc.) 

Q 3.2. Cum a influențat 

Programul LEADER 

(contribuția SDL) creșterea 

capacității de a gestiona 

fonduri publice-private? 

C2. Guvernanța locală s-a 

îmbunătățit la nivel local (spre 

exemplu îmbunătățirea 

gestionării funcțiilor 

administrative pe plan local, 

implicare sporită a comunității și 

factorilor interesați în luarea 

deciziilor, creșterea rolului GAL 

în guvernanța pe diferite niveluri, 

creșterea capacității de a 

gestiona fonduri publice-private 

etc.) 

Percepția actorilor locali 

privind gradul de îmbunătățire 

a guvernanței locale 

Q 3.3. In ce măsură, 

proiectele finanțate prin 

LEADER (SDL) au contribuit 

la dezvoltarea spiritului 

antreprenorial sau 

la realizarea unor produse 

inovatoare? 

C3. Rezultatele implementării 

SDL (ex. crearea de locuri de 

muncă, realizarea unor produse 

inovatoare, infrastructură de 

bază etc.) au generat 

îmbunătățirea calității vieții în 

teritoriul vizat de strategie 

Percepția actorilor locali 

privind gradul de îmbunătățire 

a calității vieții în teritoriul 

vizat de strategie 

 

 

 Pentru a răspunde la întrebarea Q 3.1. s-a realizat cercetarea cantitativă prin sondaj 

de opinie, aplicarea unui număr de 4 chestionare beneficiarilor publici, pentru a măsura 

percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a capitalului social datorită 

aplicării metodei LEADER. 

 Rezultatele evaluării sunt cuantificate pe următoarea scală: 

Nu am remarcat o 

îmbunătățire 

Îmbunătățire medie Îmbunătățire mare 
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 Pentru a răspunde la întrebarea Q 3.2. s-a realizat cercetarea cantitativă prin 

aplicarea unui număr de 10 chestionare beneficiarilor publici și privați – care au semnat 

contracte de finanțare în perioada de raportare, pentru a măsura percepția actorilor 

locali privind gradul de îmbunătățire a guvernanței locale.  

 Rezultatele evaluării au fost cuantificate pe următoarea scală: 

Nu am remarcat o 

îmbunătățire 

Îmbunătățire medie Îmbunătățire mare 

  
 

 

Valoarea adăugată a LEADER la nivel local este dată de activitățile desfășurate de GAL în 

teritoriu și de modul în care actorii locali din teritoriu reacționează, printre care: 

 Pregătirea de materiale și documentații specifice de către echipa GAL, care să 

faciliteze accesul celor interesați la finanțare prin intermediul Asociației noastre 

 Comunicarea și acordarea de sprijin pentru elaborarea, implementarea și 

monitorizarea proiectelor din microregiune 

 Animarea teritoriului – diseminarea de informații, promovarea exemplelor de bună 

practică, facilitarea schimbului de informații, know-how și networking pentru toate 

părțile interesate de fenomenul de dezvoltare rurală în ansamblul său 

 

 Pentru a răspunde la întrebarea Q 3.3. s-a realizat cercetarea cantitativă prin sondaj 

de opinie, aplicarea unui număr de 10 chestionare beneficiarilor direcți – care au semnat 

contracte de finanțare în perioada evaluată, pentru a măsura percepția actorilor locali 

privind gradul de îmbunătățire a calității vieții în teritoriul vizat de strategie. 

 Rezultatele evaluării au fost cuantificate pe următoarea scală: 

Nu am remarcat o 

îmbunătățire 

Îmbunătățire medie Îmbunătățire mare 
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4. Factorii de succes şi de insucces 

 

Întrebare 4 Criterii de evaluare Indicatori 

Q 4. 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? 

C1. Eficiența resursei umane 

GAL în implementarea SDL 

Acțiuni 

animare/informare/elaborare 

documentație implementare 

măsuri din SDL/evaluare și 

selecție proiecte 

C2. Calitatea SDL  Gradul de accesibilitate al 

măsurilor din SDL prin numărul 

de proiecte depuse 

C3. Proceduri legislative Schimbări/restricții în cadrul 

legislativ  

 

 Pentru a răspunde la Întrebarea de evaluare numărul 4 s-a realizat o analiză SWOT 

pentru a evidenția factorii interni și externi, pozitivi și negativi care influențează 

implementarea strategiei de dezvoltare local
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Factori 

Interni/ 

externi 

Factori Pozitivi Factori Negativi Scală de 

evaluare 

 

Factori 

Interni 

Puncte Tari Puncte Slabe   

Eficiența resursei umane GAL 

 Toți membrii echipei care au participat la evaluare sunt 

salariați care au fost încadrați la un GAL și în perioada trecută 

de programare, prin urmare au experiența dobândită în cadrul 

Programului Leader 

 Acțiunile de animare și de informare au fost realizate în 

perioada 2017-2018, primii ani ai perioadei de implementare 

pentru lansarea apelurilor considerate prioritare pentru buna 

implementare a SDL, raportat la interesul manifestat de actorii 

locali – non-agricol, agricol, dezvoltarea satelor, infrastructură 

socială; supralicitarea măsurii de non-agricol demonstrează 

calitatea animării teritoriale desfășurate la nivelul 

microregiunii 

 Construirea documentației specifice de accesare a 

măsurilor lansate în cadrul celor 5 apeluri de selecție lansate 

(măsura de agricol a fost lansată de două ori în perioada de 

raportare), astfel încât solicitanții să aibă la îndemână 

documente coerente 

 

- Dificultăți procedurale, neclarități 

administrative, care au influențat conceperea 

documentațiilor specifice, încetinind lansarea 

apelurilor de selecție pentru unele dintre 

măsurile din SDL (broadband, scheme de 

calitate, asociativitate) 

Aprecierile 

evaluatorului : 

 

-Eficiență 

ridicată 
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 Promovarea activităților ALCM și a altor subiecte de interes 

general pentru cei interesați de implementarea conceptului de 

dezvoltare rurală durabilă, prin intermediul paginii de 

socializare a Asociației noastre, 

https://www.facebook.com/AsociatiaGALColineleMoldoveiSuli

ta/  precum și site-ul nostru www.colinele-moldovei.ro  

 Lansarea sesiunilor de depunere proiecte pentru cele 4 

măsuri considerate prioritare (cu prelungiri în caz de 

necesitate) în perioada septembrie 2017 - august 2018; 

 Sprijin tehnic din partea echipei GAL privind documentația 

specifică pentru depunere proiecte; 

 Evaluare și selecție eficientă, întocmire Rapoarte de  

Selecție și transmitere proiecte spre evaluare la AFIR, conform 

termenilor procedurali. După cum am arătat, pentru perioada 

raportată, două proiecte au fost declarate neeligibile la AFIR, 

dar asupra unuia dintre acestea s-a revenit, prin admiterea 

contestației depuse de beneficiar, ceea ce înseamnă că 

procentul de eroare este de doar 5%, raportat la cele 20 de 

proiecte selectate în total de echipa de experți GAL ALCM 

Calitatea SDL  

 Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației LEADER 

COLINELE MOLDOVEI a fost elaborată de angajații GAL-ului care a 

funcționat în perioada trecută de programare, pe teritoriul a 11 

 

 Măsurile de broadband, minorități, 

scheme de calitate și asociativitate nu au 

fost lansate în perioada de raportare, dar 

 

Aprecierile 

evaluatorului : 
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din cele 14 comune care astăzi alcătuiesc microregiunea dservită 

de ALCM; 

 Strategia a fost punctată cu 97 puncte (cuprinde o măsură 

dedicată formelor asociative, o măsură dedicată investițiilor în 

infrastructura socială, o măsură pentru acțiunile de integrare a 

minorităților locale, o măsură de broadband și o măsură pentru 

scheme de calitate); 

 au fost depuse 26 de proiecte la GAL, în cadrul celor 4 

măsuri lansate 

 2 proiecte au fost declarate neconforme de echipa de 

experți GAL 

 1 proiect a fost declart neeligibil la nivelul GAL 

 3 proiecte au fost declarate eligibileși neselectate, din 

lipsă de fonduri  

 20 de proiecte au fost selectate la nivelul GAL și depuse la 

AFIR , din care depuse la GAL, 21 de proiecte selectate și 

declarate eligibile la GAL,  

 10 beneficiari au semnat contracte de finanțare cu AFIR în 

perioada de raportare, aceste contracte reprezentând 41,01% din 

totalul fondurilor disponibile la nivelul Asociației noastre  

în ceea ce privește măsura de broadband 

și cea care se adresează minorităților, în 

perioada de raportare, au suferit 

intervenții asupra fișelor tehnice, astfel 

încât să fie facilitat accesul solicitanților 

la finanțare  

 Un proiect declarat neeligibil la nivel AFIR 

 

-Calitatea SDL 

este ridicată 

Factori 

externi 

 Oportunități  Amenințări   

 

 soluții de creditare greu accesibile de către 

solicitanții care nu pot asigura din fonduri 

proprii partea de co-finanțare,  aspect care 

Aprecierile 

evaluatorului : 
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 Încadrarea în parametrii de performanță ai SDL (60% 

contractare, 20% plată), în speranța de a aprimi 

bonusarea despre care se amintește în ghidul de 

implementare a SDL  

 

 Oportunități de finanțare prin intermediul altor măsuri 

din Programul LEADER/alte programe complementare 

 

 Oportunități de cooperare cu alte GAL-uri din 

România/alte entități de același tip din state membre UE  

 

 Participarea la seminarii, conferințe de profil, 

evenimente RNDR și FNGAL, Grupurile de Lucru Leader 

face ca perioada de la notificarea 

beneficiarului de către AFIR și până la 

semnarea contractului de finanțare să fie 

una foarte lungă 

 Dificultăți în elaborarea dosarelor tranșelor 

de plată, în încadrarea termenilor 

procedurali  

 Neîncadrarea în parametrii de performanță 

ai SDL (60% contractare), întrucât la 

01.10.2018, Asociația noastră figura cu 

1.084.586 EURO valoare contractată, 

ceea ce reprezintă 41,01% din totalul 

fondurilor disponibile la nivelul SDL  

 Neîncadrarea în parametrii de performanță 

ai SDL (20% plată), întrucât la 01.10.2018, 

Asociația noastră figura cu plată 

înregistrată la doiI beneficiari, în valoare 

de 249.771,69 EURO (57.862,17 Euro  + 

191.909,52 Euro), ceea ce repezintă 

23,02% din totalul valorii contractate, 

respectiv 9,44 % din total SDL 

 Modificări în ceea ce privește cadrul 

legislativ, pe parcursul perioadei de 

contractare și de implementare a 

proiectelor;  

 

-grad mediu de 

limitare a 

procesului de 

implementare 

SDL  
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 existența zonelor albe, pentru care avem 

dedicată o măsură specifică, dar pentru 

care interesul singurului operator de profil 

din zonă este oscilant, intocmai ca si al uat-

ului care inițial a fost foarte interesat de 

implementarea unei astfel de măsuri 

 măsura dedicată schemelor de calitate din 

strategia noastră, având în vedere 

prevederile procedurale în vigoare privind 

domeniul schemelor de calitate, precum si 

prevederile Regulamentelor europene 

 

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

 ASOCIAȚIA LEADER COLINELE MOLDOVEI a desfășurat o monitorizare continuă a situației proiectelor selectate, precum și 

a celor contractate prin comunicarea directă cu beneficiarii direcți și firmele de consultanță responsabile cu 

implementarea proiectelor.  
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5. Contribuția SDL la aria de intervenție 6B 

Întrebare 5 Criterii de evaluare Indicatori 

Q 5. În ce măsură a sprijinit 

SDL dezvoltarea locală în 

zonele rurale? 

 

CS 1. Serviciile şi 

infrastructurile locale în zonele 

rurale au fost îmbunătăţite 

Proiecte depuse în acest 

sens/investiții propuse prin 

proiecte  

CS 2. Accesul la serviciile şi la 

infrastructurile locale în zonele 

rurale a crescut 

Populația deservită 

CS 3. Strategia de dezvoltare 

locală a determinat crearea de 

oportunităţi de ocupare a forței 

de muncă 

Număr de locuri de muncă 

propus a fi create 

          

Proiectele depuse la GAL ASOCIAȚIA LEADER COLINELE MOLDOVEI pe cele două măsuri – M4 si 

M5, pentru îmbunătățirea infrastructurilor locale și dezvoltarea zonelor rurale, vizează: 

Tip de investiție Număr 

proiecte 

Populația 

deservită (nr. 

Locuitori) 

Observații 

Achiziție utilaje 

(pt gospodărire 

comunală și 

autospecială 

pentru SVSU) 

2 7294 -oportunitate de finanțare a acestui tip de investiție doar prin 

GAL 

-realizarea unor economii în bugetul local 

-acțiuni de protecție a mediului (gospodărie comunală, 

amenajare teritoriu, întreținere spații verzi, drumuri comunale, 

căi de acces, echipamente tehnologice performante) 

Amenajare 

teritorială pentru 

îmbunătățirea 

serviciilor locale 

(terenuri de sport) 

3 19340 -creșterea calității serviciilor locale 

-îmbunătățirea calității vieții populației 

- creșterea gradului de conștientizare la nivelul comunității 

pentru importanța evitării sedentarismului și dezvoltarea 

aptutudinilor sportive la copii  
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Infrastructură 

socială 

1 10136 -creșterea calității vieții unui segment din populația 

defavorizată, respectiv a copiilor și tinerilor aflați în situații de 

risc 

TOTAL 6 36770  

 

Prin evaluarea cantitativă (datele administrative) și cea calitativă (metoda observației), se 

cuantifică măsura în care a sprijinit SDL dezvoltarea locală în zonele rurale pe următoarea 

scală: 

În mică măsură În măsură medie În mare măsură 

   

  

Se estimează îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare rurală în măsură medie întrucât chiar dacă 

cea mai mare parte a proiectelor depuse au îndeplinit condițiile de eligibilitate semnând 

contractele de finanțare, atingerea obiectivelor stabilite prin acestea se realizează la 

finalizarea proiectelor, fapt ce necesită parcurgerea mai multor etape pentru implementare, 

orizont de timp care excede limitele prevăzute pentru perioada de raportare.  
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CONSTATĂRILE ECHIPEI DE EVALUARE 

În urma procesului de evaluare a implementării SDL s-au concluzionat următoarele aspecte: 

1. Logica de intervenție a SDL.  

Analizând numărul de nevoi incluse în strategie și numărul de cazuri de revizuire a măsurilor 

din cadrul SDL (două modificări complexe, aprobate de către DGDR AM PNDR), s-a identificat 

că logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală este încă foarte relevantă, raportat 

la nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului GAL și foarte coerentă 

conform rezultatelor evaluării activităților specifice și procedurale, a gradului de accesare a 

măsurilor din SDL și a îndeplinirii indicatorilor de monitorizare.  

2. Contribuţia operațiunilor realizate la atingerea obiectivelor prevăzute de strategie. 

Evaluând gradul de atingere a celor trei obiective principale ale strategiei s-a stabilit 

îndeplinirea Obiectivelor propuse prin SDL, prin accesarea celor 4 măsuri specifice lansate 

în perioada de raportare și contractarea unui procent de 41.01 % din totalul sumei 

nerambursabile disponibile în strategie, cumulat cu un grad de 23,02 % valoare plătită, raportat 

la valoarea contractată, echivalentul a 9.44 % din total SDL.   

3. Valoarea adăugată datorată metodei LEADER.  

S-au înregistrat date privind percepția actorilor locali față de contribuția SDL la dezvoltarea 

locală prin abordarea LEADER, fiind stabilită o îmbunătățire mare a capitalului social și a 

guvernanței locale, precum și o îmbunătățire medie a calității vieții prin cuantificarea 

necesității și importanței investițiilor realizate pentru infrastructura publică.    

4. Factorii de succes şi de insucces. 

S-a realizat o analiză SWOT fiind clasificați ca factori interni pozitivi (puncte tari): eficiența 

resursei umane și calitatea SDL, factori interni negativi (puncte slabe): dificultăți procedurale, 

neclarități administrative, 1 proiect neeligibil, iar ca factori externi pozitivi (oportunități): 

cadrul legislativ – recompensarea gradului de performanță SDL, oportunități de cooperare etc., 

factori externi negativi (amenințări): dificultatea contractării (avize speciale), dificultatea 

procedurii de elaborare a dosarelor cererilor de plată, neîncadrarea înindicii de performanță - 

20% plătit. 

5. Contribuția SDL la aria de intervenție 6B.  

S-au analizat măsurile din SDL, lansate în perioada de raportare, măsuri care contribuie la 

domeniul de intervenție 6B (M4 și M5), fiind înregistrate rezultate pozitive ale activității GAL 
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prin accesarea acestor măsuri a căror valoare reprezintă 17,39 % din valoarea totală a 

strategiei. De asemenea, 4 din cele 10 proiecte contractate vizează investiții pe una din cele 

două măsuri (echivalentul a 40% din toal contractate), un alt factor de contribuție SDL la aria 

de intervenție 6B – încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale. Prin evaluarea cantitativă s-

a cuantificat că SDL ASOCIAȚIA LEADER COLINELE MOLDOVEI a sprijinit dezvoltarea locală în 

zonele rurale în măsură medie. 

 

 

CONCLUZII, RECOMANDĂRI ȘI LECȚII ÎNVĂȚATE 

CONCLUZII GENERALE ALE EVALUĂRII 

- Procesul de implementare a SDL a Asociației LEADER COLINELE MOLDOVEI se desfășoară 

în mod progresiv și eficient, până la data perioadei de evaluare fiind înregistrat un nivel 

satisfăcător de performanțe în procentul de contractare din valoarea totală 

nerambursabilă - 41.01%; 

- Proiectele depuse și contractate, precum și cele aflate în curs de evaluare/contractare 

vizează investiții sustenabile din mai multe sectoare de dezvoltare pentru a deservi 

populația din teritoriul GAL, proiecte ce vor aduce plus valoare si vor avea un impact 

pozitiv asupra calității vieții în microergiunea deservită 

- Activitatea GAL și implementarea SDL reprezintă instrumente reale, concrete de 

dezvoltare a zonelor rurale și de reducere a disparităților economice 

regionale/teritoriale prin accesarea fondurilor nerambursabile. Tocmai de aceea, 

periodic, este necesară actualizarea Strategiei, pentru a veni prompt în întâmpinarea 

nevoilor identificate la nivelul microergiunii deservite. În același context, periodic este 

oportună evaluarea rezultatelor obținute de Echipa GAL în implementarea SDL, pentru 

a remedia la timp eventuale deficiențe  

RECOMANDĂRI GENERALE 

- Animare teritorială continuă; 

- Diseminarea intensivă a informațiilor privind rolul GAL și beneficiile implementării cu 

succes a actualei SDL; 
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- Promovarea intensă a imaginii și a activității GAL 

- Facilitarea dialogului între toți actorii interesați de dezvoltarea sănătoasă a 

comunităților rurale și mic urbane, specifice conceptului LEADER 

Recomandările privind temele de evaluare abordate în acest raport vizează: 

- Gradul de atingere a obiectivelor generale ale SDL – în acest caz este necesar a fi 

monitorizate continuu proiectele depuse și contractate, precum și proiectele aflate în 

evaluare la AFIR, pentru a identifica dificultățile în implementare și a proiecta măsuri 

eficiente în soluționarea acestora. 

- De asemenea, pentru atingerea celui mai înalt grad de performanță este necesar a fi 

accesate toate măsurile din SDL, fapt pentru care trebuie să se acționeze în sensul 

progresiv, GAL îndeplinind funcția de suport a potențialilor beneficiari; 

- Valoarea adăugată a metodei LEADER – se recomandă valorificarea la maxim a abordării 

LEADER prin absorbția totală a fondurilor disponibile în carul SDL 2014-2020, pentru 

implementarea de proiecte de dezvoltare locală și utilizarea acestor pârghii la 

îndemână, reale (structura de tip GAL, parteneriat public-privat, experiență în 

elaborarea și implementarea SDL, verificarea, evaluarea și selecția de proiecte, 

identificare nevoilor locale, gestionarea resurselor financiare din fonduri europene) 

pentru demararea unui viitor exercițiu financiar de același tip, precum și accesarea altor 

fonduri nerambursabile cu impact în dezvoltarea comunității rurale din microregiunea 

deservită.  

- Factorii de succes și de insucces – pentru realizarea performanțelor în ceea ce privește 

implementarea SDL trebuie dovedită eficiența și eficacitatea activității GAL prin 

adoptarea de măsuri corective dacă este necesar (ex. modificări fișe măsuri tehnice din 

SDL în condițiile în care una dintre aceste măsuri este greu accesibilă, extinderea ariilor 

de posibilități pentru potențialii beneficiari etc.) și prin desfășurarea de acțiuni de 

sprijin tehnic în vederea creșterii calității și eficienței implementării proiectelor, 

precum și un accent deosebit asupra evenimentelor de promovare și diseminare de 

informații si de prezentare de exemple de bună practică . 
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LECȚII ÎNVĂȚATE 

 

 ASOCIAȚIA LEADER COLINELE MOLDOVEI și-a îmbunătățit experiența gestionării 

fondurilor nerambursabile, aspect determinant pentru succesul implementării SDL,  

 Operarea cu procedurile și reglementările legislative naționale și europene reprezintă 

un puternic avantaj în extinderea ariei de accesare a programelor de finanțare 

nerambursabilă, din alocări complementare, experiența echipei fiind un atu decisiv, 

alături de prestigiul căștigat de conceptul LEADER în teritoriul GAL;  

 Este încă nevoie de atitudini pro-active și de implicarea în schimbarea atitudinilor și 

mentalităților, atât a liderilor locali, dar și a beneficiarilor cu potențial, dar care fac 

parte din categoria scepticilor în ceea ce privește dezvoltarea de proiecte cu finanțare 

nerambursabilă; 

 Dialogul între factorii interesați, interconectarea acestora la nivel de microregiune, apoi 

cu autoritățile decidente, fie de la nivel regional, fie de la nivel central, este cheia 

succesului in implementarea conceptului LEADER și creșterea calității standardului de 

viață pentru comunitățile rurale și mic urbane care au așteptări mari, odată intrate sub 

umbrela LEADER. 
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