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5.1.  Corespondența dintre temele de evaluare, întrebările de evaluare, criteriile de evaluare/analiză și 

setul de indicatori de realizare și de rezultat care au contribuit la formularea rezultatelor evaluării pg 31 
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Abrevieri  
 

AFIR – Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, instituţie publică cu personalitate juridică, 

subordonată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ;  

CRFIR – Centrele Regionale pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la nivelul 

regiunilor de dezvoltare ale României a AFIR (la nivel naţional există 8 centre regionale);  

OJFIR – Oficiile Judeţene pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la nivel judeţean a 

AFIR (la nivel naţional există 41 Oficii judeţene);  

FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, este un instrument de finanţare creat de 

Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune.  

MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;  

PNDR – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este documentul pe baza căruia va putea fi accesat Fondul 

European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi care respectă liniile directoare strategice de dezvoltare rurală 

ale Uniunii Europene. 

AM PNDR – Autoritatea de Management pentru PNDR, din cadrul Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale; funcţia de AM PNDR este îndeplinită de către Direcţia Generală Dezvoltare Rurală; 

DGDR ‐ AM PNDR– Direcția Generală Dezvoltare Rurală ‐ Autoritatea de Management pentru Programul 

Naţional de Dezvoltare Rurală;  

CI SLIN – CRFIR/OJFIR –Compartimentul Implementare, din cadrul Serviciului LEADER și I nvestiții Non‐

agricole ‐ Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale/Oficiul Județean pentru Finanțarea 

Investițiilor Rurale;  

CE – SAFPD – OJFIR/CRFIR – Compartimentul Evaluare, din cadrul Serviciului Active Fizice și Plăți Directe ‐ 

Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale/Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor 

Rurale;  

SIBA – CRFIR – Serviciul Infrastructură de Bază și de Acces din cadrul Centrului Regional pentru Finanțarea 

Investițiilor Rurale;  

CE – SIBA – CRFIR – Compartimentul Evaluare, din cadrul Serviciului Infrastructură de Bază și de Acces ‐ 

Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;  

GAL- Grup de Acțiune Locală, parteneriat local, public-privat, alcătuit din reprezentanţi ai sectoarelor: 

public, privat, societate civilă; 

SDL- Strategie de Dezvoltare Locală; 

GAL Banat-Vest- Asociația “Grup de Acțiune Locală Banat-Vest”; 

POCU- Programului Operațional Capital Uman; 

CSP- Comitet de Selecţie al Proiectelor, reprezintă organismul tehnic cu responsabilităţi privind evaluarea 

si selectarea pentru finanţare a proiectelor depuse la GAL Banat-Vest; 

CC- Comisia de Contestaţii, reprezintă organismul tehnic cu responsabilităţi privind soluţionarea 

contestaţiilor adresate în legătură cu rezultatele procesului de evaluare a proiectelor pentru finanţare din 

cadrul GAL Banat-Vest. 
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1. Prefață 

 

1.1. Ce reprezintă documentul. Scopul și obiectivele evaluării. Tematica evaluării 
 

Ce reprezintă documentul 

Prezentul Raport de Evaluare a fost conceput cu scopul informării atât la nivel intern (partenerii GAL, 

angajații GAL) cât și la nivel extern (AMP PNDR, AFIR, vectorii de opinie, diverși actori interesați, societatea 

civilă și mediul economic din teritoriul GAL), și reprezintă un document în care se prezintă o analiză a 

implementării Strategiei de Dezvoltare a teritoriului reprezentat de GAL Banat-Vest, document care 

examinează într-o manieră sistematică și obiectivă relevanța, eficiența, eficacitatea, impactul, 

sustenabilitatea și performanța, atât a activităților GAL Banat-Vest cât și a proiectelor finațate și/sau 

implementate în teritorul reprezentat de GAL.  
 

Raportul de Evaluare a implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului reprezentat de GAL 

Banat-Vest conduce la responsabilizare a partenerilor GAL cu privire la rezultatele implementării acesteia 

și implicit a modului în care sunt utilizate fondurile alocate prin GAL. De asemenea, Raportul de evaluare 

reprezintă o analiză aprofundată, cu caracter socio-economic, menită să identifice, să cuantifice și să 

demonstreze atât rezultatele obținute cât și schimbările generate, explicând mecanismele care stau la baza 

acestor rezultate. 
 

Evaluarea SDL totalizează ansamblul activităţilor realizate de echipa GAL pentru implementarea acesteia şi 

atingerea obiectivelor propuse. În acest sens se va monitoriza constant stadiul implementării strategiei. 

Activitatea de monitorizare înseamnă inventarierea periodică/continuă a alocărilor, activităților și a 

rezultatelor.  
 

Concret, evaluarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) în exercițiul financiar 2014-2020 a Asociației “Grup 

de Acţiune Locală Banat-Vest” (GAL Banat-Vest) reprezintă o analiză aprofundată, cu caracter socio-

economic, realizată de GAL prin care se identifică, cuantifică, analizează și demonstrează realizările și 

schimbările generate în urma implementării SDL, având pe de o parte ca rezultat informarea asupra 

evoluției implementării SDL, relevanța, performanța, eficacitatea, impactul și sustenabilitatea SDL, iar pe 

cealaltă parte, îmbunătățirea implementării SDL. 
 

Scopul și obiectivele evaluării. Tematica evaluării. 

Scopul evaluării este de a structura şi programa o serie de activităţi menite să evalueze contribuţia adusă 

de SDL la obiectivele PNDR şi mai departe la atingerea obiectivelor FEADR. Este un instrument de măsurare 

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

În principal, scopul evaluării SDL este de a furniza răspunsuri la următoarele întrebări: 

✓ Cum și în ce măsură au fost obținute rezultatele planificate? 

✓ Cum și în ce măsură abordarea LEADER/DLRC este eficentă comparative cu alte instrumente? 

✓ Cum au fost utilizate resursele? 

✓ Care este percepția beneficiarilor? 

✓ Ce funcționează bine, ce nu și de ce? 
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✓ În ce măsură a contribuit implementarea SDL la realizarea priorităților de dezvoltare rurală ale 

teritoriului represent de GAL Banat-Vest? 

✓ Care sunt rezultatele și impactul implementării SDL la nivelul teritoriului GAL. 
 

În concluzie, evaluarea la nivel de GAL presupune pe de o parte, evaluarea eficienţei implementării SDL şi 

pe de altă parte, evaluarea contribuţiei adusă de SDL, ca parte a Planului Naţional de Dezvoltare Rurală la 

atingerea indicatorilor şi obiectivelor acestuia.  

În acest sens evaluarea va avea în vedere: 

- progresul GAL în atingerea obiectivelor prin evaluarea domeniilor de intervenție, indicatorii de rezultate, 

măsurile existente și progresul acestora în ceea ce privește numărul de proiecte, proiectele selectate, 

valoarea proiectelor contractate, evaluarea cheltuielilor, activitățile compartimentului administrative și 

evaluarea activităților de animare; 

- cuprinde acei indicatori valorici care pot fi evaluați în mod obiectiv și care arată dacă obiectivele 

propuse/asumate pot fi atinse (indicatorii (de input, output, de rezultat, de impact, respectiv al indicatorilor 

inițiali, etc.);  

- rezultate culese pe baza eficienței și eficacității absorbției fondurilor publice.  
 

Concret, scopul principal al evaluării este îmbunătăţirea capacității GAL Banat-Vest de a măsura şi analiza 

rezultatele Strategiei de Dezvoltare Locală.  
 

Pentru atingerea scopului evaluării GAL Banat-Vest și-a propus 10 teme de evaluare, după cum urmează: 

Tema I. Logica intervenției SDL 

Tema II. Contribuţia operațiunilor realizate la atingerea obiectivelor prevăzute de strategie 

Tema III. Valoarea adăugată datorată metodei LEADER 

Tema IV Factori de succes/insucces. Mecanismul de implementare a strategiei 

Tema V. Contribuția SDL la domeniile de intervenție principale prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: 

1A. Încurajarea inovării, a cooperării și a creării unei baze de cunoștințe rurale, 2B. Facilitarea intrării în 

sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, a reînnoirii generațiilor, 6A. Facilitarea 

diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă, 6B. 

Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale, 6C. Sporirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor 

informației și comunicațiilor (TIC) în zonele rurale. 

Tema VI. Continuitate & stabilitate 

Tema VII. Stadiul implementării SDL în ceea ce privește atingerea indicatorilor specifici SDL 
 

Cele 7 teme au fost  analizate cu ajutorul următoarele tehnici si metode de evaluare:  studiul/analiza 

documentelor, analiza datelor administrative, pentru colectarea informațiilor necesare monitorizării 

proiectelor contractate, mai precis a stadiului de implementare a proiectelor, ancheta pe bază de chestionar 

pentru colectarea informațiilor necesare monitorizării stadiului indicatorilor de rezultat, ancheta pe bază de 

focus-grup în vederea colectării datelor cu privire la rezultatele preliminare obţinute în urma implementării 

SDL. 
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În urma analizei efectuate s-au formulat concluziile pentru fiecare tema a evaluării și pentru fiecare 

întrebare de evaluare , formulîndu-se recomandări cu aplicabilitate în implementarea SDL în viitor. 

 

 

Obiectivele evaluării. 

Obiectivul 1. Analiza și raportarea la diferite nivele (AM PNDR, Parteneri din cadrul GAL, Consiliul director, 

Echipa tehnică GAL, Principalii actori locali etc), prin colectarea de informații a modului în care s-a acționat, 

cum au fost utilizate resursele și ce rezultate și efecte au fost obținute prin implementarea SDL.  
 

CATEGORII DE FACTORI INTERESAȚI INFORMAȚII FURNIZATE DE RAPORTUL DE EVALUARE 

Entități implicate în implementarea și 

evaluarea PNDR: AMPNDR, RNDR, 

compartimentul de evaluare de la nivel PNDR 

 

✓  Contribuția SDL la domeniile de intervenție 

✓  Informații privind rezultatele și efectele obținute în urma 

implementării SDL 

✓  Modul în care abordarea LEADER a contribuit 

la obținerea rezultatelor și efectelor  

✓  Identificarea unor eventuale măsuri de corecție a SDL sau a 

implementării acesteia. Elaborare de recomandări şi propuneri în 

vederea îmbunătăţirii impactului SDL 

✓ Evaluarea periodică a progreselor înregistrate pentru 

realizarea obiectivelor specifice ale SDL 

✓ Examinarea rezultatelor obţinute în urma implementării SDL 

Entități instituționale responsabile de 

elaborarea și implementarea de politici de 

dezvoltare teritorială 

✓ Rolul GAL Banat-Vest la nivel teritorial, modul în care strategia 

de dezvoltare locală contribuie la dezvoltarea teritorială 

Beneficiari ai SDL, alți factori publici și privați 

interesați la nivel local 

✓ Măsura în care SDL contribuie la dezvoltarea teritoriului 

reprezentat de GAL Banat-Vest  

✓ Contribuția GAL și a strategiei la dezvoltarea teritoriului  

✓ Reacțiile din teritoriu la implementarea strategiei, în vederea 

modificării și reorietării resurselor SDL 

✓  Examinarea rezultatelor implementării fiecarei măsuri 

cuprinse în SDL și monitorizarea calităţii implementării proiectelor 

finanţate;  

Parteneri din cadrul GAL, Consiliul Director 

GAL 

✓ Analiza primelor reacții din teritoriu la implementarea SDL 

✓ Percepția privind GAL și activitatea sa, la nivelul diverșilor   

factori interesați de la nivel local   

✓ Lecții privind strategia de dezvoltare locală viitoare 

Echipa tehnică GAL ✓ Îmbunătățirea managementul implementării SDL, prin analiza  

activității administrative și de animare a GAL precum și a modul 

gestionării resurselelor umane, financiare și tehnice în 

implementarea SDL  

Obiectivul 2. Identificarea factorilor și mecanismelor care influențează rezultatele SDL.  

Obiectivul 3. Identificarea unor eventuale măsuri de corecție pentru Strategia de Dezvoltare Locală 2014-

2020 în vederea îmbunătățirii eficacității, eficienței, relevanței, impactului și sustenabilității acesteia și la 
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formularea de lecții utile pentru îmbunătățirea modului de elaborare și implementare a viitoarei strategii a 

teritoriului.  

1.2. Contextul evaluării. Perioada evaluării. Planificarea evaluării 
 

 

Contextul evaluării 

Prezentul Raport de Evaluare a implementării Strategiei de Dezvoltare Locală în teritoriul Asociației GAL 

Banat-Vest a fost elaborat în conformitate cu Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea 

Strategiilor de Dezvoltare Locală, respectiv "pentru a exista concordanță între termenul stabilit pentru 

evaluarea la nivel de GAL și la nivel de program, prima evaluare realizată de către GAL va avea ca referință 

perioada cuprinsă între semnarea contractului de finanțare, aferent sub-măsurii 19.4 și luna octombrie 

2018, cu termen limită de finalizare anul 2019.  
 

Cea de-a doua evaluare va viza întreaga perioada de implementare a SDL. Evaluarea se va concretiza într-

un Plan de Evaluare, cu următoarele componente."  

-Componenta general LEADER, ce va cuprinde elemente de evaluare care să contribuie la evaluarea PNDR 

2014-2020; 

-Componenta specific SDL, ce va cuprinde analiza privind implementarea SDL (îndeplinirea obiectivelor și 

indicatorilor specifici SDL, evaluarea valorii adăugate la nivel local, impactul SDL în teritoriul GAL la nivel de 

management, animare a teritoriului, cooperare, implicare a partenerilor etc)." 
 

Pentru evidenţierea gradului de implementare SDL, GAL Banat-Vest întocmește un raport periodic de 

progres lunar pentru a evalua implementarea SDL la nivelul măsurilor cuprinse în SDL (examinarea 

rezultatelor implementării fiecarei măsuri), proiectelor depuse, selectate de GAL, proiectelor contractate cu 

AFIR și a plăților către beneficiari.  
 

Totodată, la nivelul GAL Banat-Vest se face o evaluarea periodică a progreselor înregistrate pentru 

realizarea obiectivelor și indicatorilor specifici asumați, și monitorizarea calităţii implementării proiectelor 

finanţate; examinarea rezultatelor obţinute; elaborare de recomandări şi propuneri în vederea 

implementării proiectelor depuse și finanțate prin GAL.  
 

Ceea ce este important de menționat este faptul că, monitorizarea și evaluarea folosesc un set comun de 

indicatori. Acest set cuprinde indicatori de rezultat și impact pentru proiectele în implementare, detaliați 

în fișele măsurilor și indicatori specifici. Dată fiind abordarea integrată a SDL, indicatorii specifici pentru 

proiectele în implementare variază în functie de anul de implementare și măsura din care acestea sunt 

sprijinite. 
 

Conform prevederilor din PNDR, GAL Banat-Vest trebuie să asigure la nivel local evaluarea Strategiei de 

Dezvoltare Locală 2014-2020 și să furnizeze informații relevante privind monitorizarea și evaluarea SDL.  

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

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

2013 (Articolele 54-57). Articolul 54 din Regulamentul privind Dispozițiile Comune (RDC) nr. 1303/2013 

oferă cadrul general în care evaluările trebuie efectuate în perioada de programare 2014-2020.  
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În conformitate cu Regulamentul nr. 1303/2013, fiecare prioritate va fi evaluată cel puțin o dată în perioada 

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

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

efectele nete asupra grupurilor țintă.  
 

În acest context, raportul de evaluare reprezintă un document ce are ca scop evaluarea Strategiei de 

Dezvoltare Locală pentru perioada 26.11.2016 – 01.10.2018.  
 

Această evaluare reprezintă o analiză aprofundată, cu caracter socio-economic, menită să identifice, să 

cuantifice şi să demonstreze cu ajutorul metodologiei și indicatorilor de rezultat ceea ce s-a realizat, 

rezultatele obţinute şi schimbările generate, explicând principalele mecanisme care stau la baza acestor 

rezultate. 
 

Responsabilități ale GAL privind monitorizarea și evaluarea strategiei de dezvoltare locală: 

Sarcinile grupurilor de acțiune locală sunt următoarele:  

(g) 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. 

(Reg. 1303 Art. 34 – par. 3, lit g) 

O strategie de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității conține cel puțin 

următoarele elemente: 

(f) 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; (Reg. 1303 Art. 33 – par. 1, lit f)  

[…] 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. (Reg. 1305 Art. 71) 

 

Perioada evaluării 

Prezenta evaluare reflectǎ progresul implementǎrii strategiei la data de 01.10.2018, perioada în care s-a 

realizat acest raport fiind 26.11.2016 – 01.10.2018. 

 

Planificarea evaluării 
 

Procesul de evaluare a parcurs urmǎtoarele etape: 

Etapa 1. Constituirea unui Comitet de coordonare a evaluării 

Evaluarea s-a realizat de cǎtre responsabii cu verificarea, evaluarea, selecţia şi monitorizarea 

proiectelor sub directa îndrumare a Comitetului de Coordonare a evaluării, format din responsabilul 

administrativ (Manager GAL) și  Președintele GAL Banat‐Vest. 
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Etapa 2. Elaborarea planificării evaluării  

Planul de Evaluare  a fost aprobat de catre Comitetul de coordonare a evaluării al Asociatiei GAL Banat‐

Vest, care  a contribut  la definirea cadrului întrebărilor de evaluare și a sprijinit  pregătirea planului de 

evaluare. 

 

Etapele planificării  

 Planificarea evaluarii – etapele evaluarii Din data de: Până în data de: 

Formularea întrebărilor de evaluare  

Realizarea chestionarelor pentru evaluare 

Realizarea temelor de discuții din cadrul focus-grupului 

1 Octombrie 2018 1 Noiembrie 2018 

Obținerea răspunsurilor de evaluare 

Aplicarea chestionarelor realizate 

Realizarea focus-grupului 

1 Noiembrie 2018 5 Ianuarie 2019 

Analiza răspunsurilor interne colectate  

Analiza răspunsurilor chestionarelor aplicate 

Analiza rezultatelor focus-grupului 

5 Ianuarie 2019 15 Ianuarie 2019 

Redactarea Raportului de evaluare 15 Ianuarie 2019 28 Ianuarie 2019 

Finalizarea Raportului de evaluare 28 Ianuarie 2019 25 februrie 2019 

Transmitere la LEADER a Raportului de evaluare  25 februrie 2019 25 februrie 2019 

Implementarea recomandărilor acceptate și analiza eficacității acestora- acțiune post-evaluare 

Orice recomandare acceptată a evaluării necesită acțiuni consecvente de punere în practică, revizuiri 

pe parcurs în funcție de necesitate și o monitorizare a rezultatelor obținute. Mentionăm faptul că, 

toate acțiunile decise pentru implementarea recomandărilor evaluării vor deveni parte integrantă din 

agenda uzuală de lucru a GAL Banat-Vest privind implementarea SDL. 
 

 

 

Etapa 2. Derularea activității de evaluare și redactarea raportului de evaluare 

O bună parte din  informațiile necesare evaluării a provenit din monitorizarea propriei activități a GAL 

precum și din baza de date GAL.  

Totodată activitatea echipei de evaluare a presupus realizarea cercetării, verificarea funcționării logicii 

de intervenție a strategiei, studiul/analiza documentelor, analiza datelor administrative,  cercetarea 

realizată a presupus colectarea și analiza unor date, instrumentul folosit fiind chestionarul auto-

administrat. 

Punerea în practică a metodelor și tehnicilor de evaluare alese, analiza și interpretarea datelor a cuprins   
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următoarele activități: 

1. Etapa preliminară de definitivare a metodologiei:  definirea aspectelor operaționale ale metodologiei 

de evaluare, elaborarea instrumentelor operaționale  

2. Colectare de date, analiza datelor: în cadrul acestei activități se colectează și se analizează informațiile 

obținute și se redactează raportul de evaluare.  

Această versiune este transmisă Comitetului de coordonare a evaluării și se organizează o ședință în care 

raportul de evaluare este prezentat de către evaluatori și se formulează observații sau cerințe din partea 

Comitetului pe marginea raportului.  

 

Etapa 3. Finalizarea Raportului de evaluare și transmiterea lui 

Dacă Raportul de evaluare nu are observații din partea Comitetului de coordonare a evaluării, atunci 

Raportul de evaluare este transmis către factorii interesați și se va publica pe site‐ul GAL Banat‐Vest: 

www.galbanatvest.ro  

Dacă pe Raportul de evaluare există observații din partea Comitetului de evaluare, pe baza observațiilor 

se va redacta Raportul final de evaluare care va fi transmis catre factorii interesați și se va publica pe site‐

ul GAL Banat‐Vest: www.galbanatvest.ro  

 

1.3. Prezentare echipei de evaluatori 
 

Echipa care și-a adus aportul în realizarea prezentului Raport de evaluare este formată din: 
 

Gorgan Ionela Lidia- Manager GAL Banat-Vest, cu competențe în evaluarea SDL dobândite din experiența 

de peste 15 ani în realizare și evaluare Strategii de Dezvoltare Locală, membru în comitetului de coordonare 

a evaluării SDL; 
 

Soltesz Mihaela-Manager proiecte GAL Banat-Vest (responsabilul cu verificarea, evaluarea, selecţia și 

monitorizarea proiectelor), cu competențe în evaluarea SDL, dobândite în cadrul proiectului „Dezvoltarea 

capacității de evaluare și monitorizare a personalului instituțiilor implicate în implementarea PNDR 2014‐

2020”, proiect gestionat de către AM PNDR– Direcția Generală Dezvoltare Rurală. Din cadrul MADR și 

implementat de de consorţiul format SMART Integration SRL – AESA Agriconsulting Europe S.R.L ‐ IRIS SRL"; 
 

Sârbu Silviu-Alin-Manager proiecte GAL Banat-Vest (responsabilul cu verificarea, evaluarea, selecţia și 

monitorizarea proiectelor), cu competențe în evaluarea SDL, dobândite în cadrul proiectului „Dezvoltarea 

capacității de evaluare și monitorizare a personalului instituțiilor implicate în implementarea PNDR 2014‐

2020”, proiect gestionat de către AM PNDR– Direcția Generală Dezvoltare Rurală. Din cadrul MADR și 

implementat de de consorţiul format din SMART Integration SRL – AESA Agriconsulting Europe S.R.L ‐ IRIS 

SRL"; 
 

Văcărescu Bogdan Lucian-Animator GAL Banat-Vest, cu competențe în activitate de animare și promovare 

a GAL-ului; 
 

Ordodi Arcadie, Președinte GAL Banat-Vest, coordonator al comitetului de coordonare a evaluării  

http://www.galbanatvest.ro/
http://www.galbanatvest.ro/
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Notă: Evaluarea s-a realizat de cǎtre responsabii cu verificarea, evaluarea, selecţia şi monitorizarea 

proiectelor sub directa îndrumare a comitetului de coordonare a evaluării, format din responsabilul 

administrativ (Manager GAL) și  Președintele GAL Banat‐Vest. 

 

2. Rezumatul raportului de evaluare 
 

Având în vedere scopul evaluării care presupune pe de o parte evaluarea eficienţei implementării SDL şi pe 

de altă parte evaluarea contribuţiei adusă de SDL, ca parte a Planului Naţional de Dezvoltare Rurală la 

atingerea indicatorilor şi obiectivelor acestuia precum și îmbunătăţirea capacității GAL Banat-Vest de a 

măsura şi analiza rezultatele Strategiei de Dezvoltare Locală putem concluziona că elaborarea prezentului 

raport de evaluare precum și concluziile extrase au fost direct corelate cu disponibilitatea datelor provenite 

din rezultatele rapoartelor de selecție realizate la nivel de GAL, din monitorizarea proiectelor pentru care s-

au semnat contracte de finanțare, concluziile extrase fiind la rândul lor în relație directă cu gradul de 

implementare a măsurilor cuprinse în SDL, a Planului de finanțare precum și cu Graficul calendaristic de 

implementare a contractului de finanțare pentru proiecte finanțate prin sub-măsura 19.4. 

În general gradul de eficacitate al implemenării SDL este unul mediu și reflectă rezultatele obținute în 

perioada 26.11.2016-01.10.2018.  

Din perspectivă procedurală, la finalul anului 2018 (finele lunii septembrie 2018) din cele 7 măsuri cuprinse 

în SDL, GAL Banat-Vest a lansat un număr de 5 măsuri (71,43% din măsurile prevăzute în SDL au fost 

lansate). Pe toate dintre cele 5 măsuri lansate s-au depus proiecte, acestea fiind selectate de GAL și 

contractate sau în faza de contractare cu AFIR, respectiv s-au selectat la GAL 92,09 % din alocarea financiară 

disponibilă în Planul de finanțare al sub-măsurii 19.2, (34 proiecte cu valoarea da 1.798.914 euro) și s-au 

contractat cu AFIR 40,09 % (22 proiecte cu valoarea de 783.153 euro) din alocarea financiară disponibilă 

de 1.953.329,97 euro. 

Din perspectivă financiară, cheltuielile efectuate (sume plătite de AFIR beneficiarilor) reprezintă doar 18, 

81% (367.500 euro) din alocarea financiară disponibilă.  

Sistemul de implementare și procedurile arată îmbunătățiri semnificative față de programarea 2007-2013, 

dat fiind reducerea seminificativă a evaluării, contractării și încasării primei tranșe de plată (pentru măsurile 

cu sprijin forfetar).  

În prezenta evaluare nu putem vorbi despre gradul de atingere a indicatorilor deoarece niciun proiect 

finanțat prin GAL nu a fost finalizat, cu toate acestea, gradul de atingere a indicatorilor de monitorizare 

strict pe proiectele depuse la GAL Banat-Vest este unul ridicat.  
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Măsura 

Alocarea 

totală /  

măsură 

Nr. ses. 

de 

selecție 

lansate 

de GAL  

Nv. și val. publică 

eligibilă a 

proiectelor 

depuse la GAL în 

cadrul sesiunilor 

de selecție 

lansate 

Nr. și val. 

publică 

eligibilă a 

proiectelor 

retrase în 

cadrul 

sesiunilor de 

selecție 

lansate 

Nr. și val. 

publică 

eligibilă a 

proiectelor 

neeligibile 

în cadrul 

sesiunilor 

de selecție 

lansate 

Nr. și val. 

publică 

eligibilă a 

proiectelor 

eligibile și 

neselectate 

în cadrul 

sesiunilor de 

selecție 

lansate 

Nr. și val. 

publică 

eligibilă a 

proiectelor 

eligibile și 

selectate în 

cadrul 

sesiunilor de 

selecție 

lansate 

Nr. și val. 

publică 

eligibilă a 

proiectelor 

contractate 

ca urmare a 

sesiunilor de 

selecție 

lansate 

Total sumă 

plătită 

M1/1A  50.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

M2/2B  249.450,00 2 15 450000 1 30000 0 0 6 180000 8 240000 8 240000 157500 

M6.1/6A  307.381,00 1 3 307381 0 0 0 0 0 0 3 307381 1 167253 0 

M6.2/6A  300.000,00 1 14 375000 2 75000 0 0 0 0 12 300000 12 300000 210000 

M6.3/6B  199.535,00 1 1 199535 0 0 0 0 0 0 1 199535 0 0 0 

M6.4/6B 11.355,97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

M6.5/6B  835.608,00 2 11 825773 1 73775 0 0 0 0 11 825773 2 151460 0 

Monitorizare GAL Banat-Vest la 01.10.2018 

 

Corelarea temporală între priorități - domenii de intervenție - măsuri lansate se prezintă după cum urmează. 

 

Corelarea temporală între priorități - domenii de intervenție - măsuri lansate 

  

Sesiuni 

Durata 

sesiune 

Data 

lansare 

sesiune 

Data 

închidere 

sesiune Prelungire  

Prioritate P1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în zonele rurale; 

Domeniu interventie 1A. Incurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, în silvicultură și în zonele rurale;  

Măsura 

M1/1A Cooperarea în scopul creării de forme 

asociative pentru diversificarea activităților 

rurale 

Măsura nu 

s-a deschis 
NA NA NA 

Prioritate 
P2: Creşterea viabilității exploatațiilor şi a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate 

regiunile şi promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor; 

Domeniu interventie 
2B. Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și în special a reînnoirii 

generațiilor 

Măsura 

M2/B Sprijinirea tinerilor fermieri care 

activează în sectoare agricole cu potențial 

local de dezvoltare 

 

38 zile 

55 zile 

23.10.2017 

11.04.2018 

29.11.2017 

04.06.2018 

NA  

NA 

Prioritate P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în zonele rurale. 

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

locuri de muncă 
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Măsura 
M6.1/6A Dezvoltarea sectorului serviciilor în 

teritoriul GAL Banat-Vest 
54 zile 30.10.2017 22.12.2017 NA 

Măsura 
M6.2/6A Sprijinirea antreprenoriatului non-

agricol local și incluziv 
37 zile 23.10.2017 29.11.2017 NA 

Prioritate P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în zonele rurale 

Domeniu interventie 6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale 

Măsura 
M6.3/6B Dezvoltarea infrastructurii sociale 

de pe teritoriul GAL Banat-Vest 
66 zile 11.10.2017 10.11.2017 

Prelungire 1 

08.12.2017 

Prelungire 2 

15.12.2017 

Măsura 
M6.4/6B Promovarea caracterului multietnic 

al teritoriului GAL Banat-Vest 

Măsura nu 

s-a deschis 
NA NA NA 

Măsura 

M6.5/6B Dezvoltarea localităților 

aparținând teritoriului GAL Banat-Vest și 

serviciilor destinate populației 

66 zile 

 

 

129 zile 

11.10.2017 

 

 

11.04.2018 

29.11.2017 

 

 

27.07.2018 

Prelungire 1 

15.12.2017 

 

Prelungire 1 

17.08.2018 

 
 

Corelarea temporală între priorități - domenii de intervenție - măsuri lansate 

comparație între previziunea inițială și finală a deschiderii sesiunilor 

  

Semestre 

SEM II 

2016 

SEM I 

2017 

 SEM II 

2017 

SEM I 

2018 

SEM II 

2018 

Prioritate P1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în zonele rurale; 

Domeniu 

interventie 
1A. Incurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, în silvicultură și în zonele rurale; 

Măsura 

M1/1A Cooperarea în scopul creării 

de forme asociative pentru 

diversificarea activităților rurale 

     

Prioritate 
P2: Creşterea viabilității exploatațiilor şi a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile şi 

promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor; 

Domeniu 

interventie 

2B. Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și în special a reînnoirii 

generațiilor 

Măsura 

M2/B Sprijinirea tinerilor fermieri 

care activează în sectoare agricole 

cu potențial local de dezvoltare 

  

 
Nr. ref. sesiune: 

02/2/2B/11.04.20

18-04.06.2018 

 Nr. ref. sesiune: 

01/2/2B/23.10.20

17-29.11.2017 

Prioritate P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în zonele rurale. 

Domeniu 

interventie 

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

muncă 

Măsura      
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M6.1/6A Dezvoltarea sectorului 

serviciilor în teritoriul GAL Banat-

Vest 

Nr. ref. sesiune: 

01/6.1/6A/30.10.

2017-22.12.2017 

Măsura 

M6.2/6A Sprijinirea 

antreprenoriatului non-agricol local 

și incluziv 

  

 

  
Nr. ref. sesiune: 

01/6.2/6A/23.10.

2017-29.11.2017 

Prioritate P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în zonele rurale 

Domeniu 

interventie 
6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale 

Măsura 

M6.3/6B Dezvoltarea infrastructurii 

sociale de pe teritoriul GAL Banat-

Vest 

  

Nr. ref. sesiune: 

01/6.3/6B/11.10.

2017-15.12.2017 

  

Măsura 

M6.4/6B Promovarea caracterului 

multietnic al teritoriului GAL Banat-

Vest 

     

Măsura 

M6.5/6B Dezvoltarea localităților 

aparținând teritoriului GAL Banat-

Vest și serviciilor destinate 

populației 

  

 

Nr. ref. sesiune: 

02/6.5/6B/11.04.2018-17.08.2018 
Nr. ref. sesiune: 

01/6.5/6B/11.10.

2017-15.12.2017 

 

Previziunea inițială a deschiderii sesiunilor  

 

Situația actuală a deschiderii sesiunilor  

 

Din considerente care au stat la baza revizuirii priorităților și obiectivelor operaționale ale Planului de 

dezvoltare locală, pe parcursul implementării, cu respectarea proceduriii și cu aprobarea Autorității de 

Management, s-au realocat fonduri între măsuri după cum urmează: 

• Creșterea alocării financiare a măsurii M 6.1/6A, de la 144.506 Euro la 307.381 Euro  prin realocarea 

următoarelor sume: 

- 125.000 Euro de la M6.2/6A; 

- 19.299 Euro de la M 1/1A; 

- 18.576 Euro de la M 6.4/6B. 

• Diminuarea alocării financiare a măsurii M6.2/6A, de la 425.000 Euro la 300.000 Euro prin transferul 

sumei de 125.000 Euro către Măsura 6.1/6A. 

• Diminuarea alocării financiare a măsurii M1/1A, de la 69.299 Euro la 50.000 Euro prin transferul sumei 

de 19.299 Euro către Măsura 6.1/6A. 

Diminuarea alocării financiare a măsurii M6.4/6B, de la 29.931,97 Euro la 11.355,97 Euro prin transferul 

sumei de 18.576 Euro către Măsura 6.1/6A. 
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În ceea ce privește repartizarea bugetului total pe măsuri și încadrarea executării acestuia în timp a 

Asociației GAL Banat-Vest, prezentăm mai jos situația inițială versus situația actuală: 

Prioritate Măsura Intensitatea 

sprijinului 

Contribuția publică 

nerambursabilă/ 

Măsură 

Euro 

Contribuția publică 

nerambursabilă/ 

Prioritate 

Euro 

Valoare 

procentuală 

Inițial Actual Inițial Actual Inițial Actual 

1 M1/1A 100% 69.299,23 50.000,00 69299,23 50.000,00 2,84% 2,04% 

2 M2/2B 100% 249.450,00 249.450,00 249.450,00 249.450,00 10,22% 10,22% 

6 

M6.1/6A 90% 

 

144.506,00 307.381,00    

 

 

 

66,95% 

 

 

 

 

67,74% 

M6.2/6A 100% 

 

425.000,00 300.000,00 

M6.3/6B 100% 

 

199.535,00 199.535,00 1.634.580,97 1.634.580,97 

M6.4/6B 100% 

 

29.931,97 11.355,97   

M6.5/6B 100% 

 

835.608,00 

 

835.608,00 

 

Cheltuieli de funcționare și animare 488.322,49 20,00% 20,00% 

TOTAL 2.441.662,46 
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Concluzii și recomandări  

Prioritatea P1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în zonele 

rurale. Domeniul de intervenție 1A) Incurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, în 

silvicultură și în zonele rurale. 

Concluzii: 

GAL Banat-Vest prin strategia de dezvoltare pe care o implementează sprijină domeniul de intervenției al 

acestei priorități, prin încurajarea actorilor implicați în dezvoltarea rurală să se organizeze în cooperative, 

grupuri de producători, rețele și clustere, grupuri operaționale, în scopul implementării în comun a unui 

plan de afaceri din domeniul agricol și industriei alimentare (lanț scurt de aprovizionare și piața locală, 

scheme de calitate).  

În această etapă a perioadei de evaluare, nu este posibilă cuantificarea măsurii în care SDL a favorizat 

cooperarea/asociativitatea, a încurajat transferal de cunoștințe și a inovării în agricultură deoarece nu 

există progrese în implementarea măsurii M1/1A. 
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Recomandări: 

Având în vedere faptul că, până la data prezentei evaluări GAL nu a lansat măsura de 

cooperare/asociativitate este esențială o implicare mai activă a GAL în vederea finalizării procedurilor 

pentru lansarea măsurii M1/A, a creșterii gradului de conștientizare a potențialilor beneficiari cu privire la 

avantajele și importanța cooperării, pentru a-și îmbunătății competențele, pentru a inova și a-și diversifica 

afacerile, creșterea nivelului de competitivitate a acestora precum și pentru a descoperi noi oportunități. 

În contextul în care de forme colective (cooperative, grupuri de producători), clustere și rețele constituie o 

pârghie în procesul de transformare a fermelor de semi-subzistenţă în ferme familiale comerciale, această 

măsură este extrem de importantă. 

Totodată, este necesar ca GAL Banat-Vest să accelereze activitatea de lansare a apelului de proiecte și să-

și centreze activitatea de comunicare, informare și animare în direcția potențialilor beneficiari pentru a 

crește gradul de conștientizare a acestora cu privire la importanța asocierii. 

 

Prioritatea P2: Creşterea viabilității exploatațiilor şi a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în 

toate regiunile şi promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor; 

Domeniul de intervenție 2B). Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător 

și în special a reînnoirii generațiilor 

Concluzii: 

Situația actuală a măsurii legate de DI 2B poate fi considerată că prezintă aspect pozitive datorită faptului 

că, cele 8 proiecte finanțate de GAL se află  în faza de implementare, cu prima tranșă plătită către 

beneficiari, cu toate acestea, încă nu există dovezi seminificative din punct de vedere statistic pentru a se 

măsura efectul net al măsurii M2/2B în ceea ce privește atingerea obiectivelor măsurii. Analiza ar trebui 

actualizată în viitor pentru a surprinde efectele reale ale SDL; 

Sondajele realizate în rândul benficiarilor evidențiază unele efecte pozitive ale proiectelor (cooperarea cu 

alte ferme, noi oportunități pe piață, creșterea exploatațiilor agricole etc); 

De asemenea, resursele financiare alocate pentru această măsură s-au dovedit a fi insuficente pentru 

nevoile din teritoriul GAL. Astfel, pe măsura M2/2B, solicitându-se cu mult peste alocarea financiară, ceea 

ce arată clar că, în teritoriul GAL Banat-Vest este nevoie de un număr mai mare proiecte pentru tinerii 

fermieri care să preia managementul fermei de la generația mai în vârstă, să îmbunătățească 

productivitatea fermelor și să crească accesul pe piață al acestora.  

Recomandări: 

Monitorizarea atentă a proiectelor aflate în implementare la GAL Banat-Vest în ceea ce privește atingerea 

obiectivelor și indicatorilor asumați de beneficiari în cadrul proiectelor finanțate. În cazul în care, dupa 

evaluarea implementării SDL-urilor dupa primul contract subsecvent, se vor redristribui sume catre GAL 

Bant-Vest, poate exista posibilitatea de asigurare a finanțării celor 6 proiecte pe M2/2B, proiecte eligibile 

însă nefinanțate din cauza lipsei de fonduri. 
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Prioritatea P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în zonele rurale, 

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

precum și crearea de locuri de muncă 

Concluzii: 

Este evidentă o creștere a gradului de conștientizare a potențialilor beneficiari cu privire la oportunitățile 

oferite de GAL pentru facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării întreprinderilor din teritoriu, 

precum și crearea de noi locuri de muncă. Implementarea celor 15 proiecte selectate pe măsurile M6.1/6A 

și M6.2/6A, vor contribui, în mod evident, la realizarea obiectivelor domeniului de intervenție 6A, prin 

promovarea diversificării economiei și crearea de noi oportunități de locuri de muncă la nivelul teritoriului 

reprezentat de GAL.  

Situația actuală a măsurii legate de DI 6A poate fi considerată că prezintă aspect pozitive datorită faptului 

că, din cele 15 proiecte selectate de GAL, 13 sunt contractate, pe 12 dintre ele beneficiarii au încasat până 

la data prezentei evaluări, tranșa de plată, cu toate acestea, încă nu există dovezi seminificative din punct 

de vedere statistic pentru a se măsura efectul net al măsurilor M6.1/6A și M6.2/6A în ceea ce privește 

atingerea obiectivelor măsurii. Analiza ar trebui actualizată în viitor pentru a surprinde efectele reale ale 

SDL.  

Recomandări: 

Față de activitățile și instrumentele de comunicare adoptate la momentul lansării apelurilor de proiecte, 

activitățile de comunicare, imformare și monitorizare a proiectelor ar trebui să fie în continuare dezvoltate 

pentru o mai bună înțelegere în rândul beneficiarilor a procesului de implementare (a procedurilor de 

licitații/achiziții, de plată, a regulamentelor și ghidurilor de implementare a proiectelor).  

 

Prioritatea P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în zonele rurale, 

Domeniul de intervenție 6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale 

Concluzii: 

Dezvoltarea socio-economică a teritoriului Banat-Vest este indispensabil legată de existenţa unei 

infrastructuri adecvate, existența și accesibilitatea serviciilor de bază, inclusiv a celor de agrement, sociale, 

socio-medicale și culturale. Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii de agrement, sociale, socio-

medicale și culturale reprezintă cerinţe esenţiale pentru creşterea calităţii vieţii, care pot contribui la 

incluziunea socială precum și la inversarea tendințelor de declin economic, social și de depopulare a zonei. 

Prin intermediul SDL, s-au planificat un număr de 6 proiecte care să susțină dezvoltarea locală în zonele 

rurale: 1 proiect in cadrul măsurii  M6.3/6B Dezvoltarea infrastructurii sociale de pe teritoriul GAL Banat-

Vest (s-a depus un proiect, s-a selectat de GAL, la momentul evaluării se află în stadiul de contractare), 1 

proiect in cadrul măsurii  M6.4/6B Promovarea caracterului multietnic al teritoriului GAL Banat-Vest (GAL 

nu a lansat măsura), 4 proiecte în cadrul măsurii M6.5/6B Dezvoltarea localităților aparținând teritoriului 

GAL Banat-Vest și serviciilor destinate populației (s-au depus 10 proiecte, 2 proiecte sunt contractate și a 

început implementarea acestora). 

În ceea ce privește măsurile M6.3/6B și M6.5/6B având la baza experiența implementarii SDL a GAL Banat-

Vest pentru perioada 2017-2014, din evaluarea internă realizată de GAL a rezutat că s-au înregistrat întârziri 
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în implementare la beneficiarii publici (în special autoritățile locale) au întâmpinat dificultăți în derularea 

achizițiilor publice (de exemplu, pentru proiectele de infrastructură de bază). Problemele au apărut în 

raport cu complexitatea juridică, lipsa abilităților, conflicte juridice. Au existat, de asemenea, probleme 

legate de birocrație, fiind nevoie de un număr mare de autorizații emise de către diferite autorități, aspect 

ce a împiedicat procesul de implementare pentru beneficiari. 

Din chestionarele aplicate reiese că  autoritățile locale au confirmat, o problemă generală legată de 

resursele umane limitate și necalificate, cauzată, de asemenea, de problema limitărilor bugetare cu efect 

asupra reducerilor de personal. Mai mult, comunele din teritoriu nu sunt doar beneficiari ai PNDR, dar și ai 

altor programe operaționale care trebuie implementate cu același personal. 

Recomandări 

Având în vedere faptul că, până la data prezentei evaluări GAL nu a lansat măsura de 

cooperare/asociativitate este esențială o implicare mai activă a GAL în vederea finalizării procedurilor 

pentru lansarea măsurii M6.4/6B. 

Față de activitățile și instrumentele de comunicare adoptate la momentul lansării apelurilor de proiecte, 

activitățile de comunicare, imformare și monitorizare a proiectelor ar trebui să fie în continuare dezvoltate 

pentru o mai bună înțelegere în rândul beneficiarilor a procesului de implementare (a procedurilor de 

licitații/achiziții, de plată, a regulamentelor și ghidurilor de implementare a proiectelor).  

Monitorizarea atentă a proiectelor aflate în implementare la GAL Banat-Vest în ceea ce privește atingerea 

obiectivelor și indicatorilor asumați de beneficiari în cadrul proiectelor finanțate.  

 

3. Context 
 

3.1.Informații despre GAL Banat-Vest 
 

Asociația “Grup de Acţiune Locală Banat-Vest” (GAL Banat-Vest) este organizată şi funcţionează potrivit OG 

nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările şi completările ulterioare și are ca scop principal 

implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) teritoriului reprezentat de GAL Banat-Vest în perioada 

2016-2023.   
 

Teritoriul reprezentat de GAL Banat-Vest este situat în Câmpia Banatului, în partea de vest a judeţului Timiş, 

de-a lungul frontierei cu Serbia, cuprinde în total 24 de localități din care 11 unități administrativ-teritoriale 

(oraşul Jimbolia şi 10 comune învecinate: Cărpiniş, Cenei, Checea, Comloşu Mare, Gottlob, Iecea Mare, 

Lenauheim, Otelec, Săcălaz şi Uivar) și se întinde pe 88.087 ha, ocupând 10,13% din suprafaţa totală a 

judeţului Timiş şi 0,37% din suprafaţa României.  
 

Parteneriarul format reunește 11 autorități publice locale, reprezentând 22% din totalul partenerilor și 39 

de privați: firme, ONG-uri și societăți agricole, cu o pondere de 78% din totalul partenerilor.   
 

În ceea ce privește structura parteneriatului, acesta conține organizații care reprezintă grupurile 

minorităților etnice: Asociația Roma Acces, Asociația Otelek Magyarul  Magyarokert Egyesulet, o 

organizație care reprezintă interesele tinerilor: Asociația tinerilor din Jimbolia, o organizație care reprezintă 
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interesele femeilor: Asociația femeilor maghiare Elet, o organizație de mediu: Asociația Păduri pentru Viitor 

și mai multe organizații asociative: grupul de producători Societatea Agricolă Comloșana și asociații 

agricole: Asociația Agricultorilor Catolici Otelec, Asociația crescătorilor de păsări și animale mici cu blană 

Fauna Jimbolia, Asociația crescătorilor de bovine Lenauheim. 
 

Populaţia totală a microregiunii, conform Direcției Naționale de Statistică Timiș, a fost în 2011 de 45.067 

locuitori, din care 22.175 bărbați (49,20%) și 22.892 femei (50,80%) și reprezintă 6,59% din populaţia totală 

a judeţului Timiș, de 683.540 locuitori. În orașul Jimbolia, singurul oraș care este cuprins în microregiune 

trăiesc 10.808 persoane (23,98% din totalul populației acoperite de parteneriat).  
 

Densitatea medie a populației raportată la populația totală a anului 2011 (45.067 locuitori) este de 51,16 

locuitori/km2 

 

Distribuția populației stabile după etnie arată că populaţia de etnie română este majoritară având 75,63% 

din totalul populației stabile. Populația stabilă, după etnie exprimată atât ca valoare cât și procentual se 

prezintă, astfel: români (34.086 persoane - 75,63%), romi (3.160 persoane - 7,01%), maghiari (2.847 

persoane - 6,32%), germani (688 persoane - 1,53%), sârbi (688 persoane - 1,53%), alte etnii (343 persoane 

- 0,76%), etnie nedeclarată (3.255 persoane - 7,22%). Astfel se explică puternicul caracter multietnic şi 

multicultural al zonei.  
 

În microregiune, conform RGA 2010 exstă un număr de 8.403 de exploatații agricole din care 8.0720 

exploatații agricole cu suprafaţă agricolă utilizată şi efective de animale și 333 exploataţii agricole numai cu 

efective de animale.  

De remarcat că, numărul exploataţiilor agricole individuale de mici dimensiuni, care au utilizat o suprafaţă 

agricolă de până la 1 hectar, deţin o pondere de 76,06% din totalul exploataţiilor agricole din microregiune. 

În consecință, mărimea actuală a exploatațiilor. 

agricole nu favorizează punerea în valoare cu eficiență a resurselor disponibile în agricultură, ceea ce are 

efecte negative asupra economiei rurale și asupra veniturilor agricultorilor.  

În toate localitățile microregiuniunii există rețea de apă potabilă, excepție făcând satul Iohanisfeld din 

comuna Otelec, alimentare cu energie electrică, rețea de iluminat public. Iluminatul stradal are nevoie de 

modernizare în 80% din localitățile microregiunii.  În ceea ce priveşte, alimentarea cu energie termică (gaz 

metan), lipsește în majoritatea localităților microregiunii, excepție făcând localitățile Jimbolia, Cărpiniș, 

Săcălaz. 
 

Ca urmare a realizării activităților de animare, a analizei diagnostic și a analizei SWOT s-a stabilit la nivelul 

teritoriului GAL Banat-Vest că principalele direcții de dezvoltare sunt susținerea agriculturii, sprijinirea 

înființării de forme colective (cooperative, grupuri de producători), clustere și rețele, stimularea mediului de 

afaceri local, în special în sectorul serviciilor către populație, stimularea reînnoirii generațiilor de 

antreprenori, creșterea calității vieții pentru populația locală, în special a grupurilor dezavantajate, 

vulnerabile, crearea și/sau menținerea de locuri de muncă, creșterea veniturilor populației din teritoriul GAL, 

promovarea inter-culturalității. 
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3.2.Contextul Strategiei de Dezvoltare Locală GAL Banat-Vest pentru perioada 2014-2020  

 

În cadrul Măsurii 19, submăsura 19.4. “Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare” GAL Banat-Vest 

a semnat: 

- Acordul Cadru de finanțare în valoare de 448.332,49 Euro, acord al cărui obiect îl reprezintă stabilirea 

condițiilor generale care vor sta la baza semnării contractelor subsecvente pentru acordarea finanțării 

nerabursabile de către Autoritatea Contractantă pentru Sub-măsura 19.4 și  

- Contractul subsecvent nr. 1, pentru perioada de implementare (2016-31.12.2019), în valoare de 327.700 

Euro. 
 

Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Banat-Vest pentru perioada 2014-2020, proiect 

finanțat Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Măsura 19 LEADER.  

Obiectul contractului: 

Acordarea finanțării nerambursabile de către Autoritatea Contractantă, pentru Sub-Măsura 19.4  “Sprijin 

pentru cheltuieli de funcționare și animare“, respectiv: 

-Funcționarea Grupului de Acțiune Locală; 

-Activitățile de animare ale Gupului de Acțiune Locală selectat. 

 

Perioada de timp acoperită de SDL 

Perioada de timp acoperită de SDL are două componente: 

1.Perioada de implementare, noiembrie 2016-septembrie 2019. Această perioada include următoarele 

activități/acțiuni: pregătirea ghidurilor și manualelor de proceduri pentru măsurile GAL și actualizarea 

periodică a lor; publicarea apelurilor de selecție, în conformitate cu SDL; animarea teritoriului; analiza, 

evaluarea și selecția proiectelor; întocmirea dosarelor de achiziții aferente costurilor de funcționare și 

animare; aspecte specifice domeniilor: financiar, contabilitate, juridic, resurse umane etc, întocmirea 

cererilor de plată aferente costurilor de funcționare și animare, precum și o parte din monitorizarea 

proiectelor contractate și verificarea conformității cererilor de plată pentru proiectele selectate (cu 

excepția situațiilor în care  GAL este beneficiar);  

2.Perioada de monitorizare/evaluare a implementării SDL și a proiectelor finanțate prin GAL, septembrie 

2018-decembrie 2023. Această perioadă include următoarele activități/acțiuni: monitorizarea și evaluarea 

implementării strategiei; verificarea conformității cererilor de plată pentru proiectele selectate (cu excepția 

situațiilor în care  GAL este beneficiar); monitorizarea proiectelor contractate, acțiuni de informare privind 

rezultatele și impactul implementării SDL, monitorizarea/evaluarea implemenării SDL, raportarea evaluării 

implementării SDL. 

Întregul concept de dezvoltare a teritoriului Banat-Vest pe perioada 2014-2020 se bazează pe nevoia 

întăririi guvernanței locale prin creșterea capacității de gestionare a resurselor financiare, materiale și 

umane locale, astfel ca membrii parteneriatului și ai aparatului administrativ al GAL să fie stimulați în 
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legătură cu posibilitatea de a se implica în măsură tot mai mare în procesul de dezvoltare a propriilor 

comunități locale.  
 

Elaborarea SDL a vizat urmatoarele elemente definitorii specifice: abordarea bottom-up (de jos în sus) 

participarea activă a actorilor locali la procesul decizional, de planificare şi implementare a strategiilor 

necesare dezvoltării micro-regiunii; abordarea teritorială; utilizarea eficientă a resurselor locale, 

desfăşurarea de activităţi integrate şi crearea unei viziuni commune; abordarea partenerială; constituirea 

unui parteneriat public-privat interesat de dezvoltarea zonei/ regiunii; crearea unei reţele de colaborare 

între parteneriatele locale; abordare integrate şi multisectorială a strategiei; interacţiunea partenerilor din 

economia locală, pentru o găsirea unor soluţii la problemele identificate; inovaţia (căutarea unor răspunsuri 

noi pentru problemele dezvoltării locale. 
 

Deși are multe caracteristici unitare, precum relieful, clima, specificul local șvăbesc și calitatea foarte bună 

a solurilor, are nevoie stringentă de o dezvoltare unitară, echilibrată. Această dezvoltare poate fi realizată 

în primul rând prin instrumentul LEADER, instrument care promovează de jos în sus inițiativele și activitățile 

de dezvoltare ale comunităților noastre, având ca punct de plecare nevoile şi potenţialul endogen, 

identificate la nivel local. Nevoia de dezvoltare într-o manieră integrată și inovatoare a problematicilor de 

importanță locală și de dezvoltare echilibrată a comunităților locale este vitală pentru accelerarea evoluţiei 

structurale a teritoriului Banat Vest și a tuturor comunităților aparținătoare. 
 

Prin Strategia de Dezvoltare Locală GAL Banat-Vest se urmărește dezvoltarea teritoriului reprezentat de 

GAL Banat-Vest, aceasta putând fi doar rezultatul eforturilor tuturor actorilor direct implicaţi în dezvoltarea 

durabilă a comunităţilor şi localităţilor componente. Astfel, acest document strategic are în vedere atât 

nevoile explicite cât şi asteptările implicite ale locuitorilor din comunităţile reprezentate de GAL Banat-Vest. 
 

Strategia GAL 2014-2020 este una inovatoare în sensul că prin LEADER au fost adaptate nevoile teritoriului 

la cerințele contextului local. 
 

Obiective specific ale măsurilor cuprinse în SDL sunt: 

- Promovarea tradiției legumicole a teritoriului Banat-Vest;  

- Sprijinirea instalării tinerilor fermieri și stimularea acestora prin încurajarea aplicării principiului 

valorificării producției prin intermediul formelor asociative;  

- Valorificarea resurselor locale prin prioritizarea sectorului legumicol;  

- Prevenirea migrației tinerilor din teritoriu;  

- Întinerirea generațiilor de agricultori din sectorul agricol legumicol;  

- Sprijinirea înființării de forme colective (cooperative, grupuri de producători), clustere și rețele; 

- Dezvoltarea socio-economică echilibrată a teritoriului GAL prin stimularea mediului de afaceri local, 

contribuind la creșterea sectorului terțiar;  

- Obţinerea de venituri alternative pentru populaţia din teritoriu şi reducerea gradului de dependenţă 

faţă de sectorul agricol;  

- Dezvoltarea serviciilor locale existente; crearea și/sau menținerea de locuri de muncă, creșterea 

veniturilor populației din teritoriul GAL; 
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- Susținerea antreprenoriatului local prin dezvoltarea sectorului producției de mici dimeniuni, a 

producției meșteșugărești și a serviciilor către populație; 

- Obţinerea de venituri alternative pentru populaţia din teritoriu şi reducerea gradului de dependenţă 

faţă de sectorul agricol; 

- Stimularea reînnoirii generațiilor de antreprenori; 

- Sprijinirea ocupării persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile prin încurajarea înființării de 

întreprinderi sociale ; 

- Sprijin pentru înființare/modernizare/dotare infrastructură socială la nivelul teritoriului GAL Banat-

Vest; 

- Reducerea sărăciei, creșterea incluziunii sociale, combaterea discriminării și a segregării grupurilor 

vulnerabile; 

- Creșterea calității vieții pentru populația locală, în special a grupurilor dezavantajate, vulnerabile; 

- Facilitarea accesului la servicii sociale variate, performante, accesibile tuturor grupurilor dezavantajate, 

cu accent pe populația de etnie romă; 

- Asigurarea cadrului de manifestare a tradițiilor și elementelor specifice minorităților etnice, inclusiv a 

etniei rome;  

- Promovarea unei mai bune înţelegeri a diversităţii culturale şi consolidarea dialogului intercultural, 

inclusiv prin consolidarea culturii minorităţilor; 

- Promovarea inter-culturalității; 

- Creșterea conștientizării față de existența fenomenului de discriminare etnică și necesitatea combaterii 

lui; 

- Creşterea gradului de conştientizare a populaţiei cu privire la diversitatea culturală şi determinarea 

unei mai bune înţelegeri a diversităţii culturale, inclusiv a culturii minorităţilor; 

- Reducerea numărului de persoane aflate în risc de excluziune socială din comunitățile noastre. 

- Îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor prin amenajarea spațiilor publice locale (de ex. parcuri, 

terenuri de joc, piețe de valorificare a produselor locale, etc.); 

- Îmbunătățirea serviciilor publice locale prin dotarea lor cu echipamentele necesare; 

- Îmbunătățirea siguranței publice prin înființarea și/sau modernizarea rețelelor de iluminat public și/sau 

prin instalarea sistemelor de supraveghere video; 

- Îmbunătățirea infrastructurii de agrement și celei turistice de uz public. 

Din punct de vedere a logicii intervenției strategia noastră va contribui în principal la îndeplinirea 

următoarelor priorități de dezvoltare rurală prevăzute la art.5, Reg. (UE) 1305/2013 privind sprijinul pentru 

dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR):  

P1. Încurajarea cooperării și a inovării în agricultură, în silvicultură și în zonele rurale; 

P2. Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile 

și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor; 

 și  

P6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale. 
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Strategia GAL 2014-2020 contribuie totodată la 4 domenii de intervenție principale prevăzute la art. 5, Reg. 

(UE) nr. 1305/2013:  

1A. Încurajarea inovării, a cooperării și a creării unei baze de cunoștințe rurale, 2B. Facilitarea intrării în 

sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, a reînnoirii generațiilor; 

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

muncă;  

6B. Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale.  
 

În acest sens, au fost definite 7 măsuri specifice teritoriului Banat-Vest, măsuri bazate exclusiv pe nevoile 

locale:  

M1/1A - Cooperarea în scopul creării de forme asociative pentru diversificarea activităților rurale,  

M2/2B - Sprijinirea tinerilor fermieri care activează în sectoare agricole cu potențial local de dezvoltare,  

M6.1/6A -Dezvoltarea sectorului serviciilor în teritoriul GAL Banat-Vest, M6.2/6A - Sprijinirea 

antreprenoriatului non-agricol local și incluziv,  

M6.3/6B -Dezvoltarea infrastructurii sociale de pe teritoriul GAL Banat-Vest, M6.4/6B -Promovarea 

caracterului multietnic al teritoriului GAL Banat-Vest, M6.5/6B -Dezvoltarea localităților aparținând 

teritoriului GAL Banat-Vest și serviciilor destinate populației. 

În vederea atingerii obiectivelor propuse, un alt aspect important pentru teritoriul nostru îl constituie 

realizarea de acțiuni de cooperare cu alte teritorii LEADER din țară și străinătate. 

Analiza diagnostic, analiza SWOT și identificarea domeniilor cheie care au permis analiza în detaliu a tuturor 

aspectelor positive și negative existente în teritoriul GAL Banat-Vest.  

Evaluarea situației, în perioada elaborării SDL, s-a realizat prin activități de animare a teritoriului, în fiecare 

UAT, partener GAL, precum și prin întâlniri între toți partenerii GAL.  

Elaborarea SDL prin analiza diagnostic, analiza SWOT și identificarea domeniilor cheie a permis stabilirea 

măsurilor opportune și necesare pentru îndeplinirea nevoilor identificare în teritoriul GAL, măsuri care, în 

opinia partenerilor GAL, contribuie la îndeplinirea obiectivelor, priorităților UE în materie de dezvoltare 

rurală și implicit la domeniile de intervenție ale acestora.  

Măsurile propuse în SDL contribuie la dezvoltarea teritoriului GAL într-o manieră specific, adaptată nevoilor 

și priorităților acesteia. Valoarea adăugată a măsurilor derive din acele initiative locale care combină soluții 

ce răspund problemeticii existente la nivelul comunităților locale, reflectate în acțiuni specific acestor nevoi, 

folosind punctele tari și oportunitățile identificate în analiza SWOT în scopul înlăturării sau reducerii 

efectelor punctelor slabe și a amanințărilor. Măsurile propuse se regăsesc în tabelul de mai jos, ce redă 

sistematic logica intervenției:  
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Obiective de 

dezvoltare  

 

ODR 1 

Favorizarea 

competitivității 

agriculturii;  

M1/1A 

M2/2B 

 

 

 

ODR 2  

Asigurarea 

gestionării 

durabile a 

resurselor 

naturale și 

combaterea 

schimbărilor 

climatice.  

M1/1A 

M2/2B 

M6.3/6B  

M6.4/6B 

M6.5/6B 

 

ODR 3 

Obținerea 

unei dezvoltări 

teritoriale 

echilibrate a 

economiilor și 

comunităților 

rurale, inclusiv 

crearea și 

menținerea de 

locuri de 

muncă; 

M1/1A 

Priorități de 

dezvoltare rurală →  

Domenii de  

Intervenție  →  

Măsuri  →  Indicatori de rezultat  

P1: Încurajarea 

cooperării și a inovării 

în agricultură, în 

silvicultură și în zonele 

rurale 

1A încurajarea 

inovării, a 

cooperării și a 

creării unei baze 

de cunoștințe 

rurale 

 

M1/1A Cooperarea 

în scopul creării de 

forme asociative 

pentru 

diversificarea 

activităților rurale 

Cheltuielile publice totale  - 

50000 euro 

Nr. de proiecte – 1  

Nr. structuri de cooperare 

create - 1 

Nr. membri per structură – min 

3 

PNDR Sub-măsura 

19.3 – Pregătirea și 

implementarea 

activităților de 

cooperare ale GAL 

Nr. proiecte  

Nr. parteneri proiect 

Nr. acțiuni comune 

Nr. participanți acțiuni 

P2 Creșterea 

viabilității 

exploatațiilor și a 

competitivității 

tuturor tipurilor de 

agricultură în toate 

regiunile și 

promovarea 

tehnologiilor agricole 

inovatoare și a 

gestionării durabile a 

pădurilor 

2B Facilitarea 

intrării în 

sectorul agricol 

a unor fermieri 

calificați 

corespunzător 

și, în special, a 

reînnoirii 

generațiilor  

M2/2B Sprijinirea 

tinerilor fermieri 

care activează în 

sectoare agricole 

cu potențial local 

de dezvoltare 

Numărul de exploatații 

agricole/beneficiari sprijiniți - 6 

Locuri de muncă create - 6 

Populație netă care beneficiază 

de servicii TIC - 6 

Nr. de proiecte - 6 

Nr. de cursuri de formare - 12, 

din care cursuri de utilizare TIC - 

6 

Producție comercializată – 

27000 euro 

P6 Promovarea 

incluziunii sociale, a 

reducerii sărăciei și a 

dezvoltării economice 

în zonele rurale 

6A facilitarea 

diversificării, a 

înființării și a 

dezvoltării de 

întreprinderi 

mici, precum și 

crearea de 

locuri de muncă 

M6.1/6A - 

Dezvoltarea 

sectorului 

serviciilor în 

teritoriul GAL 

Banat-Vest 

 

Locuri de muncă create - 1 

Populație netă care beneficiază 

de servicii TIC - 1 

Nr. de proiecte – min. 1 

Nr. de beneficiari – min 1 

Nr. de cursuri de formare 1, din 

care cursuri de utilizare TIC 1 

M6.2/6A - 

Sprijinirea 

antreprenoriatului 

non-agricol local și 

incluziv 

Locuri de muncă create - 6 

Populație netă care beneficiază 

de servicii TIC – 8  

Nr. de proiecte – min 9 

Nr. de cursuri de formare - 17, 

din care cursuri de utilizare TIC 

– 8 
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M2/2B 

M6.1/6A 

M6.2/6A 

M6.3/6B 

M6.4/6B 

M6.5/6B 

 

Obiective 

transversale: 

Mediu și 

climă,  

M1/1A 

M2/2B 

M6.1/6A 

M6.3/6B  

M6.4/6B 

M6.5/6B 

 

Inovare 

M1/1A  

M2/2B  

M6.1/6A 

M6.2/6A 

M6.3/6B  

M6.4/6B 

M6.5/6B 

 

6B Încurajarea 

dezvoltării 

locale în zonele 

rurale 

 M6.5/6B - 

Dezvoltarea 

localităților 

aparținând 

teritoriului GAL 

Banat-Vest și 

serviciilor destinate 

populației 

Populație netă  

care  beneficiază de servicii/ 

infrastructuri îmbunătățite - 

30500 

Nr. de proiecte – min 4 

 

M6.3/6B – 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

sociale de pe 

teritoriul GAL 

Banat-Vest 

Locuri de muncă create  

Populație netă  

care  beneficiază de servicii/ 

infrastructuri îmbunătățite 

Nr. de proiecte 

Nr. de centre sociale 

Nr. de servicii sociale oferite 

Populația netă deservită de 

centrul social 

M6.4/6B – 

Promovarea 

caracterului 

multietnic al 

teritoriului GAL 

Banat-Vest 

Populație netă  

care   beneficiază de servicii/ 

infrastructuri îmbunătățite – 

5000 

Nr. de proiecte – min  1 

Nr. de etnii implicate/proiect – 

min 2 

Nr. de acțiuni 

multietnice/proiect –min  1 

Nr. de participanți romi/proiect 

– min 10 

Nr. de participanți de alte 

etnii/proiect – min 10 

Din măsurile prezentate mai sus reiese logica intervenției care va fi monitorizată prin intermediul 

indicatorilor. Aceștia se impart în două categorii, astfel: indicatori locali și indicatori de monitorizare 

specifici domeniilor de inttervenție, prezentați mai jos: 

Domenii de 

intervenție 

Indicator de monitorizare 

1A  Cheltuielile publice totale  - 50000 euro 

1B  Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite– 2 

1C  Numărul total al participanților instruiți -30 

2A, 2B, 2C+  Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți - 6 

6A  Locuri de muncă create – 14 

6B  Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite – 40.000 

6C  Populație netă care beneficiază de servicii TIC – 15 



 

28 
 

 Indicatori locali 

Nr. de cursuri de formare – 30, din care cursuri TIC – 15 

Nr. de proiecte total SDL – min. 23 

Nr. structuri de cooperare create – 1 

Nr. membri per structură de cooperare – min. 3 

Nr. proiecte de cooperare pe măsura 19.3 – min. 1 

Nr. parteneri proiect măsra 19.3 – min. 3 

Nr. acțiuni comune măsura 19.3 – min. 3 

Nr. participanți acțiuni măsura 19.3 din partea GAL Banat Vest- min 20 

Nr. de centre sociale- 1 

Nr. de servicii sociale oferite per centru – min. 2 

Nr. de proiecte destinate promovării etniilor – min 1 

Populația netă deservită de centrul social – min 25, inclusiv romi 

Nr. de etnii implicate per proiect – min 2 

Nr. de proiecte în care sunt promovate tradițiile etniei rome – min 1 

Nr. de acțiuni pentru promovarea caracterului multietnic al zonei – min 1 

Nr. de acțiuni în care este promovată minoritatea romă – min 1 

Producție agricolă comercializată – 27.000 euro 

Nr. de participanți romi/proiect- minim 10 

Nr. de participanți de alte etnii/proiect- minim 10 

 

3.3. Alte informații relevante pentru înțelegerea contextului local 

LEADER contribuie la obiectivele de dezvoltare rurală identificate la nivelul PNDR 2014-2020 inclusiv la 

obiectivele transversale: mediu și climă, inovare. Inovarea este unul din elementele principale ale abordării 

LEADER. Prin urmare, LEADER va încuraja proiectele innovative ce sunt în accord cu obiectivele din 

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și cu obiectivele de dezvoltare locală ale comunităților din teritoriul GAL. 

Proiectele sprijinite la nivelul SDL au un impact pozitiv asupra obiectivelor FEADR.   

Cele mai seminificative oportunități rezultate prin implementarea proiectelor sprijinite la nivelul SDL se 

regăsesc în următoarele direcții de acțiunie: 

- Contribuția la diversitatea ativităților economice non-agricole și încurajarea micilor întreprinzători din 

teritoriul GAL; 

- Crearea, îmbunătățirea și diversificarea facilităților de dezvoltare economică, infrastructura fizică locală 

la scară mică și a serviciilor de bază; 

- Creșterea atractivității teritoriului GAL și diminuarea migrației populației, în special a tinerilor; 

- Îmbunătățirea incluziunii sociale inclusiv în ceea ce privește grupurile minoritare/etnice, protejarea și 

conservarea patrimoniului cultural. 

SDL reprezintă o modalitate de dezvoltare a comunităților locale într-o maineră specific, de jos în sus, 

adaptată nevoilor și priorităților acestora, transpuse în măsuri de finanțare descries în SDL. Toate măsurile 

incluse în SDL prin implementrea proiectelor sprijinite la nivelul SDL vor adduce plus valoare teritoriului 

GAL.  
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4. Metodoologia evaluării 
 

Aspecte generale legate de metodoologia utilizată pentru elaborarea Raportului de evaluare a 

implementării SDL 
 

Metodologia abordată pentru elaborarea Raportului de evaluare a implementării SDL cuprinde o 

combinație între recenzia literaturii de specialitate (Ghidul de Evaluare a SDL și Temele de evaluare a 

implementării SDL precizate, de MADR-DGDR, AM PNDR-Biroul evaluare), studiul/analiza documentelor, 

analiza datelor administrative, pentru colectarea informațiilor necesare monitorizării proiectelor 

contractate, mai precis a stadiului de implementare a proiectelor, ancheta pe bază de chestionar pentru 

colectarea informațiilor necesare monitorizării stadiului indicatorilor de rezultat, ancheta pe bază de focus-

grup în vederea colectării datelor cu privire la rezultatele preliminare obţinute în urma implementării SDL. 
 

Colectarea și analiza datelor administrative a permis echipei de evaluatori realizarea unei analize 

administrative, preliminare a implementării SDL (ex: analiza apelurilor de selecție a proiectelor, a măsurilor 

din SDL lansate, a numărului și valoarea proiectelor depuse, evaluate și selectate de GAL și AFIR, a 

numărului și valoarea proiectelor contractate, a valorii plăților efectuate către beneficiari etc). 
 

Pe parcursul procesului de evaluare Comitetul de coordonare a evaluării implementării SDL a utilizat 

următoarele surse de date: studiul/analiza documentelor, analiza datelor administrative, pentru colectarea 

informațiilor necesare monitorizării proiectelor contractate, mai precis a stadiului de implementare a 

proiectelor, ancheta pe bază de chestionar pentru colectarea informațiilor necesare monitorizării stadiului 

indicatorilor de rezultat, ancheta pe bază de focus-grup în vederea colectării datelor cu privire la rezultatele 

preliminare obţinute în urma implementării SDL., analiza versiunii în vigoare a SDL și justificările care au 

condus la modificarea complexă a SDL, procedurile de lucru elaborate de GAL, planul de acțiune al GAL pe 

perioada evaluate, raportul animatorului GAL cu privire la acțiunile de animare a teritoriului, rapoartele 

lunare/trimestriale ale GAL către AFIR și AM PNDR privind stadiul implementării SDL.  
 

Echipa de evaluatori a realizat o serie de analize a aspectelor specific legate de fiecare măsură din SDL, 

domeniu de intervenție și prioritate. Ancheta pe bază de chestionar a cuprins întrebări cu răspuns multiplu, 

iar informațiile colectate au fost utilizate pentru calcularea indicatorilor de rezultat specicați în SDL. 

Cercetarea de tip calitativ a folosit ca tehnică de cercetare focus grupul, având ca teme de discuție: 

activitățile prevăzute în cadrul SDL și resursele alocate acestora în raport cu realizările și rezultatele 

așteptate, indicatorii de realizare în raport cu realizările obținute, rezultatele așteptate în urma 

implementării SDL-ului. 
 

În ceea ce privește analiza obiectivelor cuprinse în SDL, echipa de evaluare a colectat și analizat datele 

disponibile (ex: analiza apelurilor de selecție a proiectelor, a măsurilor din SDL lansate, a numărului și 

valoarea proiectelor depuse, evaluate și selectate de GAL și AFIR, a numărului și valoarea proiectelor 

contractate, a valorii plăților efectuate către beneficiari etc), a realizat o analiză cantitativa, mai exact a 

comparat valoarea previzionată și valoarea realizată pentru analiza unor eventuale diferențe/deviații și 

implicit a analizat rezultatele obținute în urma anchetelor realizate (focus-grup, chestionar). 
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4.1. Descrierea temelor de evaluare corelat cu descrierea elementelor cheie ale evaluării, întrebările 

de evaluare, criterii de evaluare, indicatori 

Pentru atingerea scopului evaluării GAL Banat-Vest și-a propus 7 teme de evaluare, fiecare temă avînd la 

bază o serie de întrebări comune și specifice de evaluare. Fiecărei întrebări de evaluare i-au fost asoiate 

unul sau mai multe criterii de evaluare si/sau analiză. Alături de criteriile de evaluare/analiză, pentru fiecare 

întrebare de evaluare a fost identificat unul sau mai mulți indicator/i de realizare/rezultat.   

Cele 7 teme de evaluare și întrebările care stau la baza lor sunt: 

Tema I. Logica intervenției SDL 

Întrebare 1: În ce măsură logica de intervenție a SDL este încă relevantă față de nevoile socio-economice 

și potențialul de dezvoltare ale teritoriului?  

Întrebare 2: Cât de coerentă este logica intervenției care stă la baza Strategiei de Dezvoltare Locală? 

Tema II. Contribuţia operațiunilor realizate la atingerea obiectivelor prevăzute de strategie 

Întrebare 3: 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? 

Întrebare 4: În ce masură a contribuit strategia la creșterea gradului de ocupare a forței de muncă la nivelul 

teritoriului? 

Întrebare 5: În ce masură a contribuit strategia la îmbunătățirea competitivității mediului economic? 

Tema III. Valoarea adăugată datorată metodei LEADER 

Întrebare 6: Ce beneficii au fost obținute datorită metodei LEADER? 

Tema IV Factori de succes/insucces. Mecanismul de implementare a strategiei 

Întrebare 7: 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? 

Tema V. Contribuția SDL la domeniile de intervenție principale prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: 

1A. Încurajarea inovării, a cooperării și a creării unei baze de cunoștințe rurale, 2B. Facilitarea intrării în 

sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, a reînnoirii generațiilor, 6A. Facilitarea 

diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă, 6B. 

Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale, 6C. Sporirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor 

informației și comunicațiilor (TIC) în zonele rurale. 
 

Domeniul de intervenție Întrebări de evaluare 

1A încurajarea inovării, a cooperării și 

a creării unei baze de cunoștințe 

rurale 

Întrebare: În ce măsură a sprijinit GAL Banat-Vest sprijinirea 

înființării de forme colective (cooperative, grupuri de producători), 

clustere și rețele? 

Întrebare: Care este măsura în care s-a facilitat cooperarea între 

actorii implicați în dezvoltarea rurală, pentru: crearea de 

cooperative, grupuri de producători, rețele și clustere, grupuri 

operaționale? 
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2B Facilitarea intrării în sectorul 

agricol a unor fermieri calificați 

corespunzător și, în special, a 

reînnoirii generațiilor 

Întrebare: În ce măsură SDL a sprijinit reînnoirea generaţiei şefilor 

de exploataţii agricole legumicole atât pentru realizarea de mici 

investiții dar și de sprijin pentru a se orienta pe piață și, a-şi 

îmbunătăți managementul fermei? 

Întrebare: Condiția socială a agricultorilor și a familiilor acestora s‐a 

îmbunătăţit în urma implementării proiecteler implentate? 

Întrebare:  În ce măsură SDL a susținut creșterea niveului de 

cunoștințe prin urmarea de cursuri de calificare? În ce domenii? 

Întrebare:  În ce masură intervenția strategiei a contribuit la 

creșterea numărului de întreprinderi cu specific agricol nou 

înființate? 

6A Facilitarea diversificării, a înființării 

și a dezvoltării de întreprinderi mici, 

precum și crearea de locuri de muncă 

Întrebare: În ce măsură SDL a sprijinit dezvoltarea socio-economică 

echilibrată a teritoriului GAL? 

 

6B Încurajarea dezvoltării locale în 

zonele rurale 

Întrebare: În ce măsură a sprijinit SDL dezvoltarea locală în zonele 

rurale? 

6C Sporirea accesibilității, a utilizării și 

a calității tehnologiilor informației și 

comunicațiilor (TIC) în zonele rurale. 

Întrebare: În ce măsură SDL a susținut creșterea niveului de 

cunoștințe prin urmarea de cursuri de calificare in domeniul TIC? 

 
 

Tema VI. Continuitate & stabilitate 

Întrebare: Teritoriul GAL si parteneriatul GAL a ramas acelasi de la constituire? 

Tema VII. Stadiul implementării SDL îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor specifici SDL 

Întrebare: În ce măsură au fost îndeplinite obiectivele și indicatorii propuși prin SDL? 

Cele 7 teme au fost  analizate cu ajutorul următoarele tehnici si metode de evaluare: observația, ancheta  

utilizȃnd tehnica focus-grupului avȃnd ca instrument ghidul de focus –grup, studiul/analiza 

documentelor, analiza datelor administrative, ancheta utilizȃnd tehnica sondajul de opinie avȃnd ca  

instrument chestionarul auto-administrat. 

În urma analizei efectuate se formulează concluziile pentru fiecare tema a evaluării și pentru fiecare 

întrebare de evaluare și se formulează recomandări cu aplicabilitate în viitor 

 

5. Rezultatele evaluării 
 

5.1. Corespondența dintre temele de evaluare, întrebările de evaluare, criteriile de evaluare/analiză 

și setul de indicatori de realizare și de rezultat care au contribuit la formularea rezultatelor evaluării 

 

Matricea prezentată mai jos prezintă corespondența dintre temele de evaluare, întrebările de evaluare, 

criteriile de evaluare/analiză și setul de indicatori de realizare și de rezultat care au contribuit la 

formularea rezultatelor evaluării: 
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Întrebările de evaluare Criteriile de evaluare Metoda/tehnica de 

evaluare 

Indicatori 

Criteriul  

Întrebare 1 : În ce măsură logica de 

intervenție a SDL este încă relevantă 

față de nevoile socio-economice și 

potențialul de dezvoltare ale 

teritoriului?  

Nevoile de la momentul elaborării SDL până 

în prezent au rămas la fel, s-au modificat 

Observatia (calitativa) 

Studiul/analiza 

documentelor; 

Analiza datelor 

administrative (cantitativa) 

Numărul de 

nevoi/măsuri din cadrul 

SDL revizuite prin 

modificare complexă de 

SDL: 4 

 

Măsurile din cadrul SDL au fost revizuite, în 

caz de necesitate, pentru a ține cont de 

dinamica acestor nevoi 

Răspunsul evaluatorului la întrebarea 1  Puțin relevantă Relevantă Foarte 

relevantă 

 X  

În principal, răspunsul la această întrebare s-a obținut în urma cercetării de tip calitativ, folosind ca metodă de cercetare atât observația cât 

studiul/analiza documentelor relevante pentru obiectivele strategiei. Astfel, s-au verificat documentele relevante (apeluri de selecție, 

rapoarte de selecție, valoare proiecte depuse etc) care au stat la baza modificării SDL. 

S-au analizat totodată nevoile și măsurile de la momentul scrierii SDL, până la perioada prezentei evaluaări, luand în considerare proiectele 

depuse, solicitările și nevoile potențialilor beneficiari de la momentul semnării contractului subsecvent nr. 1 până la data prezetei evaluări. 

Având în vedere că, măsurile M1/1A și M 6.4/6B încă nu au fost lansate nu ne putem pronunța cu privire la nevoile din teritoriu 

corespunzătoare celor două măsuri.   

Totodată pentru a vedea 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 au fost analizate modificările de strategie referitoare la măsurile din SDL care au fost 

revizuite.  Am observat faptul că s-a modificat alocarea financiară pe 4 măsuri, modificarea indicatorilor locali. 

Măsuri din cadrul SDL revizuite prin modificare de strategie: 

TEMA DE EVALUARE Tema I. Logica intervenției SDL 

Ce se evaluează în 

cadrul temei 

✓ Relavanța SDL față de nevoile și potențialul de dezvoltare din teritoriul reprezentat de GAL Banat-Vest 

✓ Coerența logicii interevenției SDL în teritoriu/cu politicile relevante 
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✓ M6.1/6A Dezvoltarea sectorului serviciilor în teritoriul GAL Banat-Vest– creșterea alocării financiare (modificare acceptată prin nota de 

aprobare); 

✓ M6.2/6A - Sprijinirea antreprenoriatului non-agricol local și incluziv – diminuarea alocării financiare a măsurii (modificare acceptată prin 

nota de aprobare); 

✓ M 1/1A- Cooperarea în scopul creării de forme asociative pentru diversificarea activităților rurale, diminuarea alocării financiare a măsurii 

(modificare acceptată prin nota de aprobare); 

M 6.4/6B-Promovarea caracterului multietnic al teritoriului GAL Banat-Vest– diminuarea alocării financiare a măsurii, diminuarea valorii 

eligibile a unui proiect, modificarea indicatorilor locali, modificarea tipurilor de actiuni eligibile/ neeligibile (modificare acceptată prin nota de 

aprobare); 

Mentionăm faptul că în urma acestor modificări nu s-au schimbat obiectivele specifice ale măsurilor și indicatorii de monitorizare specifici 

propuși, nevoile de la momentul elaborării SDL-ului rămȃnȃnd aceleași și urmȃnd a fi acoperite prin implementarea proiectelor depuse în 

cadrul măsurilor de finanțare. Ceea ce este important de precizat este faptul că, chiar dacă nevoiele au rămas la fel, există nevoie de o 

suplimentare de fonduri pe toate măsurile din SDL. 

Concluzii finale:  

Nevoile au ramas la fel, însă a există nevoie de o suplimentare de fonduri atât pe măsurile agricole cât și pe măsurile non agricole. pe toate 

măsurile din SDL. 

Măsurile din cadrul SDL au fost revizuite. A existat un interes crescut pentru măsura non-agricolă (de investiții) M6.1/6A (s-au înregistrat 

solicitări care depășeau fondul inițial )și s-au suplimentat fondurile pe acesată măsură. 

 

Întrebările de 

evaluare 

Criteriile de evaluare Metode/tehnici 

de evaluare 

Indicatori 

Criteriul 

Întrebare 2: Cât 

de coerentă este 

logica intervenției 

care stă la baza 

Strategiei de 

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)? 

Focus grup 

(calitativa) 

Studiul/analiza 

documentelor; 

Numărul activităților de 

sprijin: 4 

Numărul procedurilor 

elaborate: 5 

Numărul indicatorilor din 

SDL modificați: 4 (modificari 

Sunt definiți indicatori de realizare adecvați pentru a oferi o imagine 

clară asupra realizărilor obținute (specifici, măsurabili, fezabili, 

relevanți și suficienți)? 
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Dezvoltare 

Locală? 

Sunt rezultatele așteptate clar definite? Analiza datelor 

administrative 

(cantitativa) 

acceptate prin nota de 

aprobare) 

Răspunsul evaluatorului la întrebarea 2  Puțin relevantă Relevantă Foarte relevantă 

 X  

Răspunsul la aceasta intrebare s-a obținut în urma cercetării de tip calitativ, folosind ca tehnică de cercetare focus grupul. La această discuție 

de grup au participat 9 persoane (4 angajați ai Asociației GAL Banat-Vest, 4 membrii ai Consiliului Director și Președintele GAL Banat-Vest), 

durata discutiei a fost de 2 ore, interacțiunea cu grupul a fost facilitată de un Managerul GAL, ajutat de un co-facilitator (manager de proiecte 

GAL) care a notat constatările. 

În cadrul focus-grupului s-au definit ca teme de discuție: 

- activitățile prevăzute în cadrul SDL și resursele alocate acestora în raport cu  realizările și rezultatele așteptate;  

- indicatorii de realizare în raport indicatorii de rezultat;  

- rezultatele așteptate în urma implementării SDL-ului. 

Totodată pentru a vedea cât de corerentă este logica intervenției care stă la baza strategiei de dezvoltare locală echipa de evaluatori a folosit 

metoda studiul/analiza documentelor relevante pentru obiectivele strategiei.   

În ceea ce privește prima temă de discuție situația activităților de sprijin se prezintă după cum urmează: 

Activități de sprijin (Indicatori de realizare): 

- 7 ghiduri ale solicitantului elaborate și actualizate (după caz); 

- 7 seturi de documente și formulare specifice elaborate și actualizate (după caz); 

- 3 calendare anuale estimative realizate 

- minim 5 apeluri de selecție elaborate;  

- apeluri de selecție promovate conform procedurilor; 

- min. 11 seminarii de informare/comunicare/animare pe an în care se lansează apeluri de selecție proiecte, în total 110 participanți minim 

anual la aceste sesiuni de informare; 

- 3 conferințe anuale per total contract, la care au participat minim 90 persoane în total; 

- 6 buletine informative elaborate de GAL Banat-Vest în cadrul primului contract, distribuite pe întreg teritoriul de către animator, 1000 

buc/buletin; 

- un comunicat de presă transmis cu ocazia lansării fiecărui apel de selecție proiecte, în total min. 5 comunicate de presă transmise; 
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- 5 manuale de proceduri interne (ex. Manual de procedură privind evaluarea și selecția, ROI GAL; ROF CSP/CC etc). 

Activități de sprijin (Indicatori de rezultat): 

- 5 ghiduri ale solicitantului elaborate și actualizate (după caz); 

- 5 seturi de documente și formulare specifice elaborate și actualizate (după caz); 

- 2 calendare anuale estimative realizate precum și 15 calendare anuale rectificate; 

- 3 apeluri de selecție elaborate;  

- apeluri de selecție promovate conform procedurilor; 

- 22 de seminarii de informare/comunicare/animare pe an în care se lansează apeluri de selecție proiecte, în total 275 de participanți minim 

anual la aceste sesiuni de informare; 

- 2 conferințe anuale organizate, la care au participat 64 participanți (parteneri GAL, beneficiari); 

- 6 ședințe AGA și 18 ședințe de Consiliu Director; 

- 2 buletine informative elaborate de GAL Banat-Vest în cadrul primului contract, distribuite pe întreg teritoriul de către animator, 1000 

buc/buletin; 

- un comunicat de presă transmis cu ocazia lansării fiecărui apel de selecție proiecte, în total 3 comunicate de presă transmise; 

- 5 manuale de proceduri interne (ex. Manual de procedură privind evaluarea și selecția, ROI GAL; ROF CSP/CC etc); 

Echipa de evaluatori a conluzionat că, activitățile (măsuri, proceduri,activități de sprijin) prevăzute în cadrul SDL și resursele alocate acestora 

sunt suficiente pentru a genera realizările și rezultatele așteptate (indicatorii prevăzuți în strategie). 

Referitor la temele de discuție nr. 2 și 3, echipa de evaluatori a analizat capitolele din strategie referitoare la indicatorii de realizare și 

rezultatele așteptate, rapoartele de selecție ale proiectelor depuse la GAL, rapoartele de activitate, modificările SDL cu privire la indicatori și 

s-a concluzionat că, chiar dacă s-au modificat indicatori locali la M6.4/6B, indicatorii de realizare sunt adecvați pentru a oferi o imagine clară 

asupra realizărilor obținute. Totodată, echipa de evaluator a considerat că, rezultatele așteptate la nivel de proiecte și SDL sunt clar definite. 

Concluzii finale: 

✓ Echipa de evaluare consideră că activitățile (măsuri, proceduri, activități de sprijin) prevăzute în cadrul SDL și resursele alocate acestora 

sunt suficiente pentru a genera realizările și rezultatele așteptate (indicatorii prevăzuți în strategie). 

✓ Conform Logicii de intervenție de la fiecare masură, convergențelor și sinergiilor dintre măsuri indicatorii de realizare oferă o imagine 

asupra realizărilor obținute, indicatorii fiind specifici, măsurabili, fezabili, relevanți și suficienți. Având în vedere că, s-a diminuat alocarea 

financiare a măsurii M6.4/6B, acest fapt a ducând la modificarea indicatorilor locali. 

✓ Rezultatele așteptate sunt clar definite prin indicatorii din SDL. 
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Întrebările de evaluare Criteriile de evaluare Metode/tehnici 

de evaluare 

Indicatori 

Criteriul 

Întrebare 3: 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? 

Măsura în care au fost atinse 

obiectivele: mică măsură; măsură 

medie; mare măsură. 

și 

Probabilitatea atingerii obiectivelor: 

redusă; medie; ridicată. 

Studiul/analiza 

documentelor; 

Analiza datelor 

administrative 

(cantitativa) 

 

Nr. de măsuri dedicate Obiectivului 1: Favorizarea 

competitivității agriculturii: 2 

Nr. de măsuri dedicate Obiectivului 2: Asigurarea 

gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea 

schimbărilor climatice: 4 

Nr. de măsuri dedicate Obiectivului 3: Obținerea unei 

dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și 

comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de 

locuri de muncă: 7 

Răspunsul evaluatorului la întrebarea 3 care se referă la 

măsura în care au fost atinse obiectivele de dezvoltare 

rurală 

Mică măsură Măsură medie Mare măsură 

 X  

Răspunsul evaluatorului la întrebarea 3 care se referă la 

probabilitatea atingerii obiectivelor de dezvoltare 

rurală 

Redusă Medie Ridicată 

  X 

TEMA DE EVALUARE Tema II. Contribuţia operațiunilor realizate la atingerea obiectivelor prevăzute de strategie 

Ce se evaluează în 

cadrul temei 

✓ Gradul de atingere a rezultatelor planificate, a obiectivelor specifice și a impactului prevăzut prin strategia de 

dezvoltare locală 

✓ Contribuția operațiunilor finanțate la atingerea rezultatelor, obiectivelor, impactului planificat distinct de alți 

factori externi strategiei (impactul poate fi evaluat la finalul implementării strategiei) 

✓ Eficiența costurilor înregistrate de nivelul operațiunilor finanțate 
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Răspunsul la această întrebare s-a obținut în urma cercetării de tip calitativ, folosind ca metodă de cercetare observația prin intermediul 

căreia s-au colectat informații detaliate legate de măsurile lansate, criteriile de selecție pentru fiecare măsură lansată, proiectele depuse la 

GAL, proiectele selectate/contractate. 

Analiza datelor administrative a permis înțelegerea stadiului de atingere a celor trei obiective de dezvoltare rurală cf. Reg. (UE) 1305/2013, 

art. 4, literele a), b) și c) cuprinse în SDL: 

a. Favorizarea competitivității agriculturii: M1/1A, M2/2B 

b. Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice: M1/1A, M2/2B, M6.3/6B, M6.5/6B 

c. Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă: 

M1/1A, M2/2B, M6.1/6A M6.2/6A, M6.3/6B, M6.4/6B, M6.5/6B 
 

Echipa de evaluare a analizat bazele de date din cadrul celor 5 măsuri lansate de GAL Bant-Vest: M2/2B, M6.1/6A, M6.2/6A, M6.3/6B, 

M6.5/6B, măsuri pe care s-au selectat proiecte. De menționat este faptul că, o mare parte din proiectele selectate de GAL se pliază pe cel 

puțin două obiective de dezvoltare rurală.  
 

Astfel, în ceea ce privește obiectivul de dezvoltare rurală: Favorizarea competitivității agriculturii – până la data de 01.10.2018 pe măsura 

M2/2B s-au selectat și contractat un număr de 8 proiecte în valoare totală de 240.000 euro, epuizându-se toate fondurile alocate măsurii. Un 

număr de 6 proiecte, însumând 180.000 euro au fost eligibile însă neselectate din lipsă de fonduri. Având în vedere faptul că M1/1A până ll 

data de 01.10.2018 nu a fost lansată, echipa de evaluare a constatat că obiectivul a fost atins într-o măsură medie deoarece chiar dacaă 

indicatorii aferenți obiectivului de dezvoltare rurală prevăzuți în SDL, la nivel de proiecte depuse sunt depășiți. (ex. Numărul de exploatații 

agricole/beneficiari sprijiniți – în SDL am prevăzut 6 însă GAL a sprijinit 8 exploatații agicole/beneficiari, locuri de muncă create – în SDL am 

prevăzut 6 însă în proiectele selectate și contractate există obligativitatea asumată de beneficiari de a crea 9 locuri de muncă în total etc), 

proiectele se află în faza de implementare, nefiind implementate 100%.  
 

În ceea ce privește obiectivul de dezvoltare rurală: Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice 

– până la data de 01.10.2018 pe M2/2B, M6.1/6A, M6.2/6A, M6.3/6B, M6.5/6B au fost selectate un număr de 34 de proiecte însumând 

1.798.914 Euro, din care au fost contractate un număr de 23 de contracte însumând 860.866 Euro. De menționat este faptul că, pe măsurile 

M2/2B, M6.1/6A, M6.2/6A, M6.3/6B au fost epuizate fondurile alocate.  

Echipa de evaluare a analizat toate cele 34 de proiecte selectate de către GAL și a constatat că gradul de atingere a obiectivului este mediu 

având în vedere următoarele aspecte:  
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- pe proiectele depuse pe măsura M2/2B, toate proiectele fiind specific sectorului agricol legumicol (GAL finanțând doar exploatații 

legumicole), vor respecta perioadele de aplicare a gunoiului de grajd pe terenul agricol, respectiv calendarul de interdicţie pentru aplicarea 

îngrăşămintelor organice, în conformitate cu prevederile Codului de bune practici agricole; nu vor depăși cantitatea de 170 kg azot/ha provenit 

din aplicarea îngrăşămintelor organice şi/sau minerale pe terenul agricol în decursul unui an, nu vor aplica îngrăşăminte organice sau minerale 

pe terenuri saturate cu apă, inundate, îngheţate sau acoperite de zăpadă, conform prevederilor Codului de bune practici Agricole, în acest 

context, beneficiarii proiectelor vor comercializa numai legume sigure, adecvate consumului uman; 

- pe proiectele depuse pe M6.1/6A, M6.3/6B, M6.5/6B, fiind proiecte de investiții, solicitanții și-au propus achiziționarea de dotări noi, 

performante, din clasă energetică superioară, mai eficiente energetic, având în vedere faptul că, la nivelul UAT-urilor din teritoriul există în 

dotare utilaje agricole care sunt depasite din punct de vedere tehnic, avand cosumuri energetice mari cu defectiuni majore în exploatare și 

performanțe limitate. Astfel, în proiecte pe M6.5/6B sunt cuprinse a fi achiziționate utilaje noi (autospecială de stins incendii, utilaj 

multifuncțional mobil tip nacelă de intervenție la înălțime etc), utilaje mai puțin poluante, care respect normele UE în cee ace privește 

consumul de carburant și a cantitații de emisii dispersate în atmosferă. În ceea ce privește investițiile în construcții, acestea vor respectarea 

normele legale referitoare la activitațile cu impact asupra mediului.  Având în vedere faptul că, proiectele nu sunt implementate, echipa de 

evaluare a decis că, măsura în care a fost atins acest obiectiv de dezvoltare rurală este una medie.  
 

În ceea ce privește obiectivul de dezvoltare rurală: Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă, echipa de evaluare a constatat faptul că: 

- Numărul de locuri propuse a se crea în urma implementării SDL (6A-Numar de locuri de muncă-14) fiind de 14, în urma selectării/contractării 

proiectelor s-a constatat că acestea cuprind crearea unui număr de 27 de locuri de muncă.  

- s-a constatat faptul că toate cele 10 proiecte selectate pe M6.5/6B contribuie la îmbunătățirea condițiilor de viață ale locuitorilor prin 

realizarea investițiilor în infrastructura la scară mică  

s-a constatat că cele 15 proiecte selectate pe M6.1/6A, M6.2/6A raspund obiectivului în ceea ce privește diversificarea economiei teritoriului GAL  prin 

creşterea numărului de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul neagricol, în vederea unei dezvoltări economice durabile, creării de locuri de 

muncă si reducerii sărăciei în spațiul rural. 

- dezvoltarea socio-economică echilibrată a teritoriului GAL, contribuind la creșterea sectorului terțiar 

Având în vedere faptul că, proiectele nu sunt implementate, echipa de evaluare a decis că, măsura în care a fost atins acest obiectiv de 

dezvoltare rurală este una medie. 

În ceea ce privește răspunsul evaluatorilor la întrebarea 3 care se referă la probabilitatea atingerii obiectivelor de dezvoltare rurală, acestea 

au decis măsura în care se vor atinge obiectivele este una ridicată.  
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Indicatori atinși: 

✓ Nr de proiecte selectate de GAL Banat-Vest pe măsurile dedicate Obiectivului 1: Favorizarea competitivității agriculturii: 8 

✓ Nr de proiecte selectate de GAL Banat-Vest pe măsurile dedicate Obiectivului 2: Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și 

combaterea schimbărilor climatice: 18 

✓ Nr de proiecte selectate de GAL Banat-Vest pe măsurile Obiectivului 3: Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și 

comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă: 34 

 

Întrebările de evaluare Criteriile de evaluare Indicatori 

Criteriul Metode/tehnici de 

evaluare 

 

Întrebare 4: În ce masură a contribuit 

strategia la creșterea gradului de 

ocupare a forței de muncă la nivelul 

teritoriului? 

 

Sunt definiți indicatori de realizare 

adecvați, în ceea ce privește numărul de 

locuri de muncă, în cadrul măsurilor ? 

- în mică măsură 

- în măsură medie 

- în mare măsură 

Observatia (calitativa) 

Studiul/analiza 

documentelor; 

Analiza datelor 

administrative (cantitativa) 

Nr. de locuri de muncă 

total SDL: 14 

Răspunsul evaluatorului la întrebarea 4  Mică măsură Măsură medie Mare măsură 

 X  

Răspunsul la această întrebare s-a obținut în urma cercetării de tip cantitativ, folosind ca metodă de cercetare observația prin intermediul 

căreia s-au colectat informații detaliate legate de măsurile lansate, criteriile de selecție pentru fiecare măsură lansată referitoare la locurile 

de muncă nou create, proiectele depuse la GAL, proiectele selectate/contractate. Totodată, echipa de evaluare a folosit ca si metodă de 

cercetare chestionarul aplicat beneficiarilor contractelor de finanțare ale celor 21 de proiecte contractate.  

Atât analiza datelor administrative cât și analiza răspunsurilor beneficiarilor la chestionarul aplicat a permis înțelegerea contribuției SDL la 

creșterea gradului de ocupare a forței de muncă la nivelul teritoriului reprezentat de GAL.  

Astfel, în SDL sunt cuprinse un număr de minim 14 locuri de muncă care vor fi create în urma implementării SDL. La nivelul proiectelor selectate 

și contractate de GAL Banat-Vest până la data prezentului raport sunt cuprinse un număr de 27 de locuri de muncă care vor fi create în urma 

implementării proiectelor finanțate prin GAL/SDL. Având în vedere faptul că, proiectele se află în faza de implementare, nefiind implementate 
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100%, s-a punctat ca și raspuns la întrebare faptul că, până la data prezentului raport, SDL a contribuit într-o măsură medie la creșterea 

gradului de ocupare a forței de muncă la nivelul teritoriului. 

Concluzie: Nu sunt observații, indicatorii de realizare în ceea ce privește numărul de locuri de muncă, în cadrul măsurilor sunt definiți și 

adecvați 

 

Întrebările de evaluare Criteriile de evaluare Metode/tehnici de evaluare Indicatori 

Criteriul 

Întrebare 5: În ce masură a 

contribuit strategia la 

îmbunătățirea 

competitivității mediului 

economic? 

 

Firmele locale și-au dezvoltat activitatea 

economică? Au aparut firme locale nou 

înființate? 

- în mică măsură 

- în măsură medie 

- în mare măsură 

Observatia (calitativa) 

Studiul/analiza 

documentelor; 

Analiza datelor 

administrative (cantitativa) 

Chestionarul (calitativă) 

Nr. de firme locale sprijinite: 

16 

Nr. de firme nou infiintate: 16 

Nr. de cursuri de formare – 

30, din care cursuri TIC – 15 

Răspunsul evaluatorului la întrebarea 5 Mică măsură Măsură medie Mare măsură 

 X  

Răspunsul la această întrebare s-a obținut folosind ca metodă de cercetare observația prin intermediul căreia s-au colectat informații 

detaliate legate de măsurile lansate, criteriile de selecție pentru fiecare măsură lansată referitoare la cursurile de formare, proiectele depuse 

la GAL, proiectele selectate/contractate. Totodată, echipa de evaluare a folosit ca si metodă de cercetare chestionarul aplicat beneficiarilor 

contractelor de finanțare ale celor 23 de proiecte selectate din care 21 proiecte contractate.  

Atât analiza datelor administrative cât și analiza răspunsurilor beneficiarilor la chestionarul aplicat a permis înțelegerea contribuției SDL la 

îmbunătățirea competitivității mediului economic de la  nivelul teritoriului reprezentat de GAL.  

Astfel, în SDL sunt cuprinși următorii îndicatori:  

- Nr. de firme locale sprijinite (proiecte): 16; 

- Nr. de firme nou infiintate (proiecte): 16; 

- Nr. de cursuri de formare – 30, din care cursuri TIC – 15.  

În urma cercetării și chestionării beneficiarilor proiectelor selectate și contractate de GAL Banat-Vest până la data prezentului raport 

indicatorii sunt depășiți astfel: 
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- Nr. de firme locale sprijinite (proiecte): 23;  

- Nr. de firme nou infiintate (proiecte): 23; 

- Nr. de cursuri de formare – 46, din care cursuri TIC – 23.  

Având în vedere faptul că, proiectele se află în faza de implementare, nefiind implementate 100%, s-a punctat ca și raspuns la întrebare 

faptul că, până la data prezentului raport, SDL a contribuit într-o măsură medie la îmbunătățirea competitivității mediului economic. 

Concluzie: 

Prin faptul că, în toate proiectele finanțate prin GAL care au fost contractate pâna la data realizării prezentei evaluări, solicitanții și-au 

cuprins urmarea de cursuri de formare, inclusive cursuri TIC, considerăm că unul din rezultatele proiectelor finanțate prin GAL este 

îmbunătățirea managementului firmelor care implementează proiecte prin GAL care conduce la competitivitatea firmei în mediul economic 

unde funcționează. 

 

 

 

Întrebările de 

evaluare 

Criteriile de evaluare Metode/tehnici 

de evaluare 

Indicatori 

Criteriul 

Întrebare 6: Ce 

beneficii au fost 

obținute datorită 

metodei LEADER? 

(dezvoltarea 

capitalului social 

local, rezultatele 

obținute prin 

implementarea 

strategiei, 

Capitalul social s-a îmbunătățit (spre exemplu învățarea 

colectivă, schimbarea mentalităților, creșterea colaborării și 

încrederii reciproce și față de GAL, identificarea unor subiecte 

de interes comun, dezvoltarea de competențe și capacități, 

dezvoltarea unor rețele etc. 

Observatia 

(calitativa) 

Studiul/analiza 

documentelor; 

Analiza datelor 

administrative 

(cantitativa) 

Chestionarul 

(calitativă) 

Percepția actorilor locali privind 

gradul de îmbunătățire a 

capitalului social datorită aplicării 

metodei LEADER 

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 

Percepția actorilor locali privind 

gradul de îmbunătățire a 

guvernanței la nivel local datorită 

aplicării metodei LEADER 

 

TEMA DE EVALUARE Tema III. Valoarea adăugată datorată metodei LEADER 

Ce se evaluează în cadrul temei ✓ Beneficiile obținute datorită abordării LEADER (dezvoltarea capitalului social local, rezultatele 

obținute prin implementarea strategiei, îmbunătățirea guvernanței locale) 
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îmbunătățirea 

guvernanței locale) 

 

niveluri, creșterea capacității de a gestiona fonduri publice-

private etc.). 

Rezultele implementării SDL-urilor (ex. crearea de locuri de 

muncă, realizarea unor produse inovatoare, infrastructură de 

bază, etc.) au generat îmbunătățirea calității vieții în teritoriul 

vizat de strategie. 

Percepția actorilor locali privind 

rezultate ale SDL mai bune 

datorită aplicării metodei LEADER 

Percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a capitalului social datorită 

aplicării metodei LEADER 

Nu am remarcat 

o îmbunătățire 

Îmbunătățire 

medie 

Îmbunătățire 

mare 

  X 

Percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a guvernanței la nivel local 

datorită aplicarii metodei LEADER   

Nu am remarcat 

o îmbunătățire 

Îmbunătățire 

medie 

Îmbunătățire 

mare 

  X 

Percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a calității vieții datorită 

rezultatelor implementării SDL   

Nu am remarcat 

o îmbunătățire 

Îmbunătățire 

medie 

Îmbunătățire 

mare 

 X  

Prin evaluarea valorii adăugate a abordării LEADER s-au identificat  și cuantificat beneficiile suplimentare (îmbunătățirea capitalului social, a 

guvernanței locale și a rezultatelor implementării SDL) care au fost create datorită aplicării corecte a metodei LEADER prin activitățile GAL 

Banat-Vest. Pentru a răspunde la întrebarea ,,Ce beneficii au fost obținute datorită metodei LEADER?”  s-a folosit metoda de cercetare 

cantitativă, ancheta, s-a utilizat tehnica sondajului de opinie, și s-a folosit ca instrument chestionarul.  

Prin intermediul tehnicii cantitative de colectarea a datelor prin adresarea unor întrebări, cu ajutorul chestionarul s-a cuantificat percepția 

actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a capitalului social datorită aplicării metodei LEADER,  percepția actorilor locali privind gradul 

de îmbunătățire a guvernanței locale datorită metodei LEADER,  percepția actorilor locali privind rezultatele implementării SDL datorită 

aplicării metodei LEADER.  

Chestionarele au fost aplicate membrilor CD precum și beneficiarilor proiectelor de către animatorul GAL Banat-Vest și interpretate de cei doi 

evaluatori. Pe lângă cercetarea cantitativă pe bază de chestionar, evaluatorii au folosit și  analiza documentelor (analiza datelor 

administrative) 

În principal, concluziile evaluatorilor pentru fiecare criteriu de evaluare se prezintă astfel: 
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Valoarea adăugată a LEADER constă în beneficiile care sunt obținute prin aplicarea corectă a metodei LEADER. Aceasta este măsurată prin 

evaluarea gradului de îmbunătățire a capitalului social în rândul părților interesate implicate, guvernanței locale și efectelor pozitive ale 

metodei LEADER asupra rezultatelor. 

1. În ceea ce privește evaluarea capitalului social ca valoare adăugată a metodei LEADER are în vedere procesele sociale, capacitățile și 

relațiile dintre toate părțile interesate implicate, s-a constat faptul că: 

✓ Există sprijin din partea reprezentanților AM, AFIR, OJFIR (răspuns la neclarități în ceea ce privește cadrul implementării unor măsuri de 

finanțare precum și implementarea proiectelor aflate în implementare) 

✓ Există   încredere, sprijin și colaborare  între GAL și beneficiarii acestuia (seminarii, întâlniri de sprijin în implementare) 

✓ Există o comunicare efectivă și eficientă, și un grad ascendent de participare a tuturor părților interesate,  (beneficiari, parteneri GAL, 

membrii CD, angajați GAL, instituții colaboratoare)  în conceperea și implementarea unei abordări ,,de jos in sus”  

2. În ceea ce privește evaluarea guvernanței locale pe mai multe niveluri ca valoare adăugată a LEADER s-a constatat că:  

✓ Există o implicare sporită atât a partenerilor GAL, reprezentanți ai comunităților din teritoriul GAL cât și a factorilor interesați în luarea 

deciziilor (se organizează periodic Adunări Generale și sedinte de Consiliu Director pentru a se discuta problemele și a se lua decizii legate de 

implementarea SDL) 

✓  Există o vizibilitate bună a în ceea ce privește creșterea rolului GAL  în guvernanța pe diferite niveluri (pe verticală GAL – AM – AFIR), (pe 

orizontală GAL – membrii sector public, ONG uri, societate civilă ) 

✓ Există o vizibilitate bună a în ceea ce privește capacitatea GAL de a implementa cu succes Strategia de Dezvoltare Locală 

3. În ceea ce privește evaluarea rezultatelor implementarii SDL – ului s-a constatat că: 

✓ Dezvoltarea serviciilor și infrastructurilor de bază (10 proiecte selectate/2 contractate, proiecte menite să sprijine dezvolatarea 

infrastructurii de baza la scara mică)  

✓ Crearea de locuri de muncă (23 de proiecte selectate, 21 contracte semnate, proiecte care cuprind crearea a 27 de noi locuri de mună) 

✓ Sprijinirea și dezvoltarea exploatațiilor agricole (8 proiecte selectate și contractate care sprijină acest obiectiv) 

Evaluatorii au bifat criteriul care se referă la percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a calității vieții datorită rezultatelor 

implementării SDL , ca fiind medie doarece proiectele finanțate prin GAL nu sunt implementate 100%. 

Totodată, s-a constatat că, valoarea adăugată a LEADER la nivel local este dată de diverse tipuri de activități ale GAL, care sunt implementate 

în concordanță cu metoda LEADER. Aceste tipuri de activități ale GAL includ: verificarea, evaluarea, selecția proiectelor și implementarea 

strategiei, comunicarea și acordarea de sprijin pentru elaborarea, conceperea, implementarea și monitorizarea proiectelor, precum și pentru 

proiecte de cooperare, activitatea de animare a teritoriului GAL  (evenimente de promovare si informare). 
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Întrebările de 

evaluare 

Criteriile de evaluare Metode/tehnici de 

evaluare 

Indicatori 

Criteriul 

Întrebare 7: 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? 

Gradul de pregătire a 

resurselor umane  

Studiul/analiza 

documentelor; 

Analiza datelor 

administrative (cantitativa) 

Gradul de instruire/formare si calificativele obtinute de 

catre personalul GAL; 

Număr de persoane propuse prin SDL a fi instruite: 30 din 

care în domeniul TIC: 15 

Gradul de pregătire a resurselor umane Mic Mare Mediu 

  X 

Eficiența animarii Focus grup (calitativa) 

Studiul/analiza 

documentelor; 

Nr. sesiuni cu proiecte a caror valoare depașeste alocarea 

pe apel 

 

Eficiența animarii Mare Mică Medie 

X   

Coeziunea 

parteneriatului 

Focus grup (calitativa) 

Analiza datelor 

administrative (cantitativa) 

Gradul de implicare /participare a partenerilor la 

activitățile organziate de GAL 

Coeziunea parteneriatului 

 

Redusă Mare Medie 

 X  

Calitatea procesului de 

evaluare și selecție a 

proiectelor la nivel de 

GAL 

Studiul/analiza 

documentelor; 

Analiza datelor 

administrative (cantitativa) 

Numar de proiecte declarate neconforme, neeligibile de 

către AFIR 

Mare Mică Medie 

TEMA DE EVALUARE Tema IV Factori de succes/insucces. Mecanismul de implementare a strategiei 

Ce se evaluează în cadrul temei ✓ Influența factorilor interni și externi asupra rezultatelor obținute prin implementarea SDL 
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Calitatea procesului de evaluare și selecție a 

proiectelor la nivel de GAL 

X   

Respectarea termenelor 

procedurale de evaluare 

a proiectelor depuse la 

AFIR 

Focus grup (calitativa) 

Analiza datelor 

administrative (cantitativa) 

Perioada de timp până la semnarea contractului de 

finanțare de către beneficiar 

Respectarea termenelor procedurale de evaluare a 

proiectelor depuse la AFIR 

 

Redusă Mare Medie 

X   

Calitatea procesului de 

evaluare și selecție a 

proiectelor la nivel de 

AFIR, în special al celor 

atipice (componenta 

socială, minoritați, 

asociativitate) 

Focus grup (calitativa) 

Analiza datelor 

administrative (cantitativa) 

Număr de proiecte declarate neconforme, neeligibile de 

catre AFIR și ulterior declarate conforme, eligibile de către 

AM/SERVICIUL LEADER 

Calitatea procesului de evaluare și selecție a 

proiectelor la nivel de AFIR, în special al celor atipice 

(componenta socială, minoritați, asociativitate) 

Redusă Mare Medie 

  X 

Alocarea financiară din 

cadrul PNDR programului 

LEADER, satisface nevoia 

locală de finanțare?  

Focus grup (calitativa) 

Analiza datelor 

administrative (cantitativa) 

Procent din PNDR alocat programului LEADER 

Alocarea financiară din cadrul PNDR programului 

LEADER, satisface nevoia locală de finanțare? 

În mica măsură În mare 

măsură 

În măsură 

medie 

  X 
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Pentru a afla răspunsul la întrebările de evaluare: 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?, echipa de evaluatori a analizat datele administrative (date cantitative), un focus-grup cu membrii echipei tehnice a GAL Banat-

Vest  (evaluare calitativă) de unde au reieșit următoarele răspunsuri la criteriile de selecție identificate: 
 

1. În ceea ce privește gradul de pregătire a resurselor umane, chiar dacă rezultatele sunt mai mult decât pozitive și anume:  

- în perioada 16-20.11.2017, managerul GAL a participat la un curs autorizat de expert achiziții publice;   

- la nivelul proiectelor selectate de GAL, numărul de persoane propuse prin proiectele selectate SDL a fi instruite: 46 din care în domeniul 

TIC: 23; 

Echipa de evaluatori a bifat gradul de pregătire ca fiind mediu deoarece beneficiarii care și-au cuprins în proiecte urmarea de cursuri de 

pregatire înca nu și-au implementat proiectele, indicatorii nefiind realizai la data prezentei evaluări. 
  

2. În ceea ce privește eficiența animării, echipa de evaluatori a considerat că, animarea a fost foarte eficientă având în vedere faptul că în 

urma lansării apelurilor de selecție s-au depus proiecte pe o valoare care depășește alocarea pe apel pe 2 măsuri: M6.1/6A (Suma 

disponibilă pentru selectie a fost 144.506 Euro și s-au solicitat fonduri de 307.381  Euro) și M2/2B (Suma disponibilă pentru selectie a fost 

189.450 Euro și s-au solicitat fonduri de 390.000  Euro). 
  

3.În cee ace privește coeziunea parteneriatului, echipa de evaluatori a bifat coeziunea parteneriatului ca fiind mare deoarece au existat un 

număr mare al întâlnirilor între parteneri, pertenerii fiind implicați pe tot parcursul implementării SDL în toate activitățile GAL. 
 

4. În ceea ce privește calitatea procesului de evaluare și selecție a proiectelor la nivel de GAL, precum și calitatea procesului de evaluare și 

selecție a proiectelor la nivel de AFIR, în special al celor atipice (componenta socială, minoritați, asociativitate), echipa de evaluatori a 

apreciat că, procesul de evaluare și selecție a fost calitativ deoarece nu s-a înregistrat niciun proiect selectat de GAL ca fiind neconform sau 

neeligibil la AFIR precum și niciun proiect declarat neconform, neeligibil de către AFIR și ulterior declarat conform, eligibil de către 

AM/SERVICIUL LEADER.  

 

5. În ceea ce privește respectarea termenelor procedurale de evaluare a proiectelor depuse la AFIR, echipa de evaluatori, în urma analizei 

datelor la care proiectele au fost depuse la AFIR și semnarea contractelor de finanțare a constatat ca la nivelul OJFIR nu s-au înregistrat 

întârzieri, întârzierile înregistându-se doar la proiectele cu construcții montaj, proiecte evaluate de CRFIR. 
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6. În ceea ce privește răspunsul la criteriul de valauare cu privire la alocarea financiară din cadrul PNDR programului LEADER, echipa de 

evaluare consideră că, alocarea fondurilor către GAL Banat-Vesst s-a dovedit a fi insuficentă pentru a corespunde cerințelor potențialilor 

beneficiari, luând în considerare faptul că, pe două din măsurile GAL finanțarea solicitată a fost cu peste 100% mai mare decât cea 

prevăzută în SDL.  
 

Ca și măsuri adoptate de GAL Banat-Vest în ceea ce privește factorii interni și externi care au influențat sau influențează (pozitiv sau negativ) 

implementarea strategiei și rezultatele obținute, echipa de evaluare a indentificat următoarele: 

1. modificări de strategie  (în perioada evaluată s-a efectuat o modificare de strategie) având ca efect finanțarea proiectelor eligibile și 

nefinanțate din lipsă de fonduri; 

2. prelungirea sesiunilor de finantare în urma cererilor primite din partea potențialilor beneficiari avand ca efect posibilitatea încadrarii în 

timpul de depunere al proiectului; 

3. distribuirea de  sarcini suplimentare către angajati (GDPR, secretariat, arhivare) având ca efect respectatrea de către GAL Bant-Vest a 

legislaței în vigoare.  

4. întâlniri periodice cu beneficiarii în vederea schimbului de cunoștințe dintre eceștea, implementarea cu succes a proiectelor finanțate 
 

Ca și măsuri necesare de aplicat putem aminti: 

- scurtarea timpului de evaluare a proiectelor; 

- realocarea de sume de la măsurile unde s-au facut economii (ex. economii din cursul euro, economii la achiziția unor utilaje de valoare mai 

mică etc); 

- diseminarea continuă a informațiilor cu privire la posibilitatile de accesare a fondurilor disponibile din strategie; 

- monitorizarea continua a proiectelor finanțate.  
 

Indicatori de rezultat: 

- în perioada 16-20.11.2017, managerul GAL a participat la un curs autorizat de expert achiziții publice;   

- la nivelul proiectelor selectate de GAL, numărul de persoane propuse prin proiectele selectate SDL a fi instruite: 46 din care în domeniul 

TIC: 23; 

- în urma lansării apelurilor de selecție s-au depus proiecte pe o valoare care depășește alocarea pe apel pe 2 măsuri: M6.1/6A și M2/2B; 

- au fost organizate un număr de 22 seminarii de informare, cate 2 în fiecare localitate a teritoriului cu 275 de participanți; 

- au fost organizate 2 conferințe anuale cu 64 participanți (parteneri GAL, beneficiari); 

- au fost organizate ședințe 6 AGA și 18 ședințe de Consiliu Director; 
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- niciun proiect selectat de GAL nu a fost declarat ca fiind neconform sau neeligibil la AFIR; 

- nu s-a înregistrat niciun proiect declarat neconform, neeligibil de către AFIR și ulterior declarat conform, eligibil de către AM/SERVICIUL 

LEADER. 

Au fost organizate un număr de 22 seminarii de informare, cate 2 în fiecare localitate a teritoriului cu 275 de participanți.  

-Au fost organizate 2 conferințe anuale cu 64 participanți (parteneri GAL, beneficiari) 

-Au fost organizate ședințe 6 AGA și 18 ședințe de Consiliu Director 

-Nu s-a înregistrat niciun proiect selectat de GAL ca fiind neconform sau neeligibil la AFIR 

- Nu s-a înregistrat niciun proiect declarat neconform, neeligibil de către AFIR și ulterior declarat conform, eligibil de către AM/SERVICIUL 

LEADER 

 

 

 

 

 

TEMA DE EVALUARE Tema V. Contribuția SDL la domeniile de intervenție principale prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 

1305/2013 

Ce se evaluează în cadrul temei Contribuția SDL la domeniile de intervenție: 

✓ 1A. Încurajarea inovării, a cooperării și a creării unei baze de cunoștințe rurale,  

✓ 2B. Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, a 

reînnoirii generațiilor,  

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

locuri de muncă,  

✓ 6B. Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale,  

✓ 6C. Sporirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) în 

zonele rurale. 
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Întrebările de evaluare Criteriile de evaluare Metode/tehnici de 

evaluare 

Indicatori 

 

Criteriul  

Contribuția SDL la domeniul de intervenție 1A încurajarea inovării, a cooperării și a creării unei baze de cunoștințe rurale 

Întrebare: În ce măsură a sprijinit GAL 

Banat-Vest sprijinirea înființării de 

forme colective (cooperative, grupuri 

de producători), clustere și rețele? 

GAL a sprijinit înființarea de 

forme colective (cooperative, 

grupuri de producători), 

clustere și rețele 

Analiza datelor 

administrative 

(cantitativa 

Focus-grup (calitativa) 

Observatia (calitativa) 

Valoare procentuală a finanțării M6.1/6A  

Număr de măsuri lansate 

Număr de proiecte depuse, selectate și 

contractate 

Număr de obiective specific/indicatori 

atinși 

Răspunsul evaluatorului la întrebare În mare măsură În măsură 

medie 

În mică 

măsură 

  X 

Întrebare: Care este măsura în care s-

a facilitat cooperarea între actorii 

implicați în dezvoltarea rurală, 

pentru: crearea de cooperative, 

grupuri de producători, rețele și 

clustere, grupuri operaționale? 

GAL a determinat crearea de 

oportunităţi de cooperare 

între actori implicați în 

devoltarea rurală  

Analiza datelor 

administrative 

(cantitativa 

Focus-grup (calitativa) 

Observatia (calitativa) 

Număr de măsuri de facilitare a cooperării  

Număr de seminarii de informare/întâlniri 

organizate  

Răspunsul evaluatorului la întrebare În mare măsură În măsură 

medie 

În mică 

măsură 

 X  

Atât la momentul scrierii SDL cât și în perioada de după semnarea contractului de finanțare subsecvent și data până la care se realizează 

evaluarea GAL a organizat întâlniri de prezentare a măsurii M1/1A chiar dacă încă nu a lansat măsura. Aceste întâlniri însă au avut însă doar 

rol de prezentare. Inițial, procentul a fost de 2,84%, însă după modificarea de SDL, procentul alocat M1/1A a fost micșorat la 2,65%, nu 

pentru că măsura nu a fost considerată importantă ci pentru a corela fișa măsurii cu planul de finanțare.   

Concluzia evaluatorilor din punct de vedere al indicatorilor este că, nu există progrese în implementarea măsurii M1/1A. 

Având în vedere faptul că, până la data prezentei evaluări GAL nu a lansat măsura de cooperare/asociativitate este esențială o implicare mai 

activă a GAL în vederea finalizării procedurilor pentru lansarea măsurii M1/A, a creșterii gradului de conștientizare a potențialilor beneficiari 

cu privire la avantajele și importanța cooperării, pentru a-și îmbunătății competențele, pentru a inova și a-și diversifica afacerile, creșterea 
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Întrebările de evaluare Criteriile de evaluare Metode/ 

tehnici de evaluare 

Indicatori 

 Criteriul 

Contribuția SDL la domeniul de intervenție 2B. Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și în special a 

reînnoirii generațiilor 

Întrebare: În ce măsură SDL a sprijinit 

reînnoirea generaţiei şefilor de 

exploataţii agricole legumicole atât 

pentru realizarea de mici investiții dar și 

de sprijin pentru a se orienta pe piață și, 

a-şi îmbunătăți managementul fermei? 

 

Măsura în care SDL a 

sprijinit re reînnoirea 

generaţiei şefilor de 

exploataţii agricole 

Analiza datelor 

administrative 

(cantitativă) 

Observația 

(calitativă) 

Valoare procentuală a finanțării M2/2B  

Măsuri de sprijin 

Număr de exploatații agricole sprijinite 

Gradul de atingere a obiectivelor măsurii M2/2B 

Răspunsul evaluatorului la întrebare În mare 

măsură 

În măsură 

medie 

În mică 

măsură 

  X 

Întrebare: Condiția socială a agricultorilor 

și a familiilor acestora s‐a îmbunătăţit în 

urma implementării proiecteler 

implentate? 

 

Procentul de crestere 

a gradului de 

satisfactie a 

fermierilor din 

teritoriu 

Chestionarul 

(calitativă) 

 

Nr. de membrii de familie care au loc de muncă 

în cadrul fermei 

nivelului de competitivitate a acestora precum și pentru a descoperi noi oportunități. În contextul în care de forme colective (cooperative, 

grupuri de producători), clustere și rețele constituie o pârghie în procesul de transformare a fermelor de semi-subzistenţă în ferme familiale 

comerciale, această măsură este extrem de importantă. Totodată, este necesar ca GAL Banat-Vest să accelereze activitatea de lansare a 

apelului de proiecte și să-și centreze activitatea de comunicare, informare și animare în direcția potențialilor beneficiari pentru a crește 

gradul de conștientizare a acestora cu privire la importanța asocierii. 

Ca o măsură concretă prin care s-a facilitate cooperarea/asociativitate este faptul că, în criteriile de selecție pentru proiectele depuse pe 

măsura M2/2M, GAL a inclus două citerii legate de asociere și anume: 

CS4. Proiecte prin care solicitantul se angajează să se asocieze;  

CS7. Proiectele accesate de tineri fermieri participanți la rețele de cooperare, la formele asociative care au primit sprijin financiar prin Măsura 

M1/1A Cooperarea în scopul creării de forme asociative pentru diversificarea activităților rurale. 
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Valoarea veniturilor 

șefilor de exploatații 

agricole în urma 

comercializării 

produselor   

Chestionarul 

(calitativă) 

 

Valoare venituri încasate  

Răspunsul evaluatorului la întrebare În mare 

măsură 

În măsură 

medie 

În mică 

măsură 

 X  

Întrebare:  În ce măsură SDL a susținut 

creșterea niveului de cunoștințe prin 

urmarea de cursuri de calificare? În ce 

domenii? 

 

Măsura și domeniul în 

care SDL a susținut 

urmarea de cursuri de 

calificare 

Chestionarul 

(calitativă) 

 

Număr de cursuri de calificare 

Domeniile cursurilor de calificare 

Răspunsul evaluatorului la întrebare În mare 

măsură 

În măsură 

medie 

În mică 

măsură 

 X  

Întrebare:  În ce masură intervenția 

strategiei a contribuit la creșterea 

numărului de întreprinderi cu specific 

agricol nou înființate? 

 

 

Măsura în care SDL a 

contribuit la creșterea 

numărului de 

întreprinderi agricole 

nou înființate 

Analiza datelor 

administrative 

(cantitativă) 

Observația 

(calitativă) 

Număr de întreprinderi care au fost înființate în 

vederea depunerii unui proiect  

Răspunsul evaluatorului la întrebare În mare 

măsură 

În măsură 

medie 

În mică 

măsură 

 X  

La întrebarea În ce măsură SDL a sprijinit reînnoirea generaţiei şefilor de exploataţii agricole legumicole atât pentru realizarea de mici 

investiții dar și de sprijin pentru a se orienta pe piață și, a-şi îmbunătăți managementul fermei?, echipa de evaluatori a apreciat că, GAL 

Banat-Vest a sprijinit tinerii fermieri să preia managementul fermei de la generația mai în vârstă, să îmbunătățească productivitatea fermelor 

și să crească accesul pe piață al acestora prin lansarea măsurii M2/2B, alocând 10,22% din valoarea SDL acestei măsuri. Pe lângă măsurile 
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de sprijin de ordin procedural, GAL Banat-Vest, prin activitățile de animare a promovat această măsură prin organizarea a 22 de intâlniri de 

informare în cele 11 UAT din teritoriul GAL.  

Măsura M2/2B a fsot o măsură populară, fiind un real succes din perspectiva valorii alocate/disponibile și din punct de vedere al interesului 

pe care l-au manifestat solicitanții prin depunerea unui număr mare de cereri de finanțare. Astfel, suma disponibilă pentru selecție în cadrul 

celui de-al doilea apel de selecție a fost de 189.450 Euro și s-au solicitat fonduri de 390.000 Euro. Astfel, au fost înființate un număr de 15 

întreprinderi noi în vederea accesării măsurii. Gal Banat-Vest a finanțat 8 proiecte (exploatații agricole), proiecte care se află  în faza de 

implementare, cu prima tranșă plătită către beneficiari. În ceea ce privește măsurile de susținere care vizează creșterea nivelului de 

cunoștințe, GAL Banat-Vest a inclus în criteriile de selecție, criterii prin care se punctează acest aspect. Astfel, s-a constatat că, toate cele 8 

proiecte au ca indicatori cursuri de calificare (16 cursuri de calificare/perfecționare din care 6 în domeniul TIC).  Până la data prezentei 

raportări, din datele culese de la beneficiari pe baza chestionatului aplicat reiese că: 2 beneficiari au urmat un curs de califcare în domeniul 

TIC. Chiar dacă nu există contracte de muncă înregistrate la ITM, din datele culese de la baneficiari reiese faptul că în 90% din exploatațiile 

Agricole sprijinite de GAL minim 2 membrii ai familiei fermierilor lucrează în cadrul fermei. 

La data prezentului raport  nu există dovezi seminificative din punct de vedere statistic pentru a se măsura efectul net al măsurii M2/2B în 

ceea ce privește atingerea obiectivelor măsurii. Analiza ar trebui actualizată în viitor pentru a surprinde efectele reale ale SDL.  

 

 

Întrebările de evaluare Criteriile de evaluare Metode/ 

tehnici de evaluare 

Indicatori 

 Criteriul 

Contribuția SDL la domeniul de intervenție 6A Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea 

de locuri de muncă 

Întrebare: În ce măsură 

SDL a sprijinit dezvoltarea 

socio-economică 

echilibrată a teritoriului 

GAL? 

 

Măsura în care SDL a stimulat 

crearea de noi locuri de muncă?  

Analiza datelor 

administrative 

(cantitativă) 

Măsuri de stimulare 

Număr de locuri de muncă create 

Răspunsul evaluatorului la întrebare În mare 

măsură 

În măsură 

medie 

În mică 

măsură 

X   
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Măsura în care SDL a stimulat și 

susținut antreprenoriatul în 

teritoriul GAL  

Analiza datelor 

administrative 

(cantitativă) 

Număr de întreprinderi nou create (start-upuri) 

în vederea depunerii unui proiect la GAL 

Răspunsul evaluatorului la întrebare În mare 

măsură 

În măsură 

medie 

În mică 

măsură 

 X  

Măsura în care intervenția SDL a 

contribuit la îmbunătățirea 

competitivității firmelor locale 

Analiza datelor 

administrative 

(cantitativa) 

Chetionar (calitativa) 

Observatia (calitativa) 

Procent de creștere financiară a întreprinderilor 

în urma implementării proiectelor 

Răspunsul evaluatorului la întrebare În mare 

măsură 

În măsură 

medie 

În mică 

măsură 

 X  

Răspunsul la această întrebare s-a obținut folosind ca metodă de cercetare observația prin intermediul căreia s-au colectat informații 

detaliate legate de măsurile lansate, criteriile de selecție pentru fiecare măsură lansată referitoare la cursurile de formare, proiectele depuse 

la GAL, proiectele selectate/contractate. Totodată, echipa de evaluare a folosit ca si metodă de cercetare chestionarul aplicat beneficiarilor 

contractelor de finanțare ale celor 23 de proiecte selectate din care 21 proiecte contractate.  

În ceea ce privește facilitarea diversificării și dezvoltării întreprinderilor mici cu o contribuție pentru crearea de locuri de muncă, dintre toate 

măsurile SDL, măsurile 6.1/6A și M6.2/6A sunt preconizate să aibă cea mai relevantă în atingerea indicatorilor care se referă la locuri de 

muncă și cursuri de formare/perfecționare. Fiecare din cele două măsuri conține criterii de slecție cu privire la crearea de noi locuri de 

muncă. Din analiza datelor administrative reiese faptul că, din cele 15 întreprinderi, beneficiare a finanțării, un numar de 14 sunt de timpul 

startup.  

În urma cercetării și chestionării beneficiarilor proiectelor selectate și contractate de GAL Banat-Vest până la data prezentului raport 

indicatorii sunt: 

- Nr. de firme locale sprijinite (proiecte): 15 din care 14 întreprinderi de tip stat-up;  

- Nr. de firme nou infiintate (proiecte): 15; 
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Având în vedere procentul alocat măsurilor specifice Domeniului de Intervenție 6A (peste 24%), echipa de evaluatori a considerat că GAL 

Banat-Vest a sprijinit într-o mare măsură dezvoltarea socio-economică echilibrată a teritoriului GAL  

Implementarea celor 15 proiecte selectate pe măsurile M6.1/6A și M6.2/6A, vor contribui, în mod evident, la dezvoltarea socio-economică 

echilibrată a teritoriului GAL, prin promovarea diversificării economiei și crearea de noi oportunități de locuri de muncă la nivelul teritoriului 

reprezentat de GAL.  

Situația actuală a celor două măsuri poate fi considerată că prezintă aspect pozitive datorită faptului că, din cele 15 proiecte selectate de 

GAL, 13 sunt contractate, pe 12 dintre ele beneficiarii au încasat până la data prezentei evaluări, tranșa de plată, cu toate acestea.  În urma 

chetionarului aplicat reiese că 10 beneficiari au înregistrat venituri însă la această dată nu se cunosște și valoarea lor sau procentul de 

creștere financiară în urma implementării proiectului. La data prezentei raportări nu există nu există dovezi seminificative din punct de 

vedere statistic pentru a se măsura efectul net al măsurilor M6.1/6A și M6.2/6A în ceea ce privește atingerea obiectivelor măsurii. Analiza 

ar trebui actualizată în viitor pentru a surprinde efectele reale ale SDL.  

 

Întrebările de 

evaluare 

Criteriile de evaluare Metode/ 

tehnici de evaluare 

Indicatori 

 Criteriul 

Contribuția SDL la domeniul de intervenție 6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale 

Întrebare: În ce 

măsură a sprijinit  

SDL dezvoltarea 

locală în zonele 

rurale? 

 

  

Serviciile şi infrastructurile 

locale în zonele rurale  

au fost îmbunătăţite; 

 

Analiza datelor 

administrative 

(cantitativa 

Focus-grup (calitativa) 

Observatia (calitativa) 

Valoare procentuală a finanțării domeniului de 

intervenție  

Număr de apeluri de proiecte lansate 

Număr de proiecte depuse, selectate și contractate 

Număr de obiective specifice/indicatori atinși 

Răspunsul evaluatorului la întrebare În mare 

măsură 

În măsură medie În mică 

măsură 

  X 

Măsura în care SDL a susținut  

creșterea calității vieții pentru  

populația locală, în special a  

grupurilor dezavantajate, 

vulnerabile?  

Analiza datelor 

administrative 

(cantitativa 

Focus-grup (calitativa) 

Observatia (calitativa) 

Populație netă care  beneficiază de servicii 

îmbunătățite 

Nr. de centre sociale 

Nr. de servicii sociale oferite 

Populația netă deservită de centrul social 
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Răspunsul evaluatorului la întrebare În mare 

măsură 

În măsură medie În mică 

măsură 

 X  

Măsura în care SDL a sprijinit cadrul 

de manifestare a tradițiilor și 

elementelor specifice minorităților 

etnice, inclusiv a etniei rome? 

Analiza datelor 

administrative 

(cantitativa 

Focus-grup (calitativa) 

Observatia (calitativa) 

Proiecte cu character multetic implementate  

 

Răspunsul evaluatorului la întrebare În mare 

măsură 

În măsură medie În mică 

măsură 

 X  

Accesul la serviciile şi la 

infrastructurile locale în zonele 

rurale a crescut; 

Analiza datelor 

administrative 

(cantitativa 

Focus-grup (calitativa) 

Observatia (calitativa) 

Procentajul populației rurale vizate de SDL; 

Procentajul populației rurale care beneficiază de 

servicii/infrastructuri îmbunătățite 

 

Răspunsul evaluatorului la întrebare În mare 

măsură 

În măsură medie În mică 

măsură 

 X  

Dezvoltarea socio-economică a teritoriului Banat-Vest este indispensabil legată de existenţa unei infrastructuri adecvate, existența și 

accesibilitatea serviciilor de bază, inclusiv a celor de agrement, sociale, socio-medicale și culturale. Răspunsul la această întrebare s-a obținut 

în urma cercetării de tip calitativ, folosind ca metodă de cercetare analiza datelor administrative prin intermediul căreia s-au colectat 

informații detaliate legate de proiectele selectate și contractate. Prin intermediul SDL, s-au planificat un număr de 6 proiecte care să susțină 

dezvoltarea locală în zonele rurale: 1 proiect in cadrul măsurii  M6.3/6B Dezvoltarea infrastructurii sociale de pe teritoriul GAL Banat-Vest 

(s-a depus un proiect, s-a selectat de GAL, la momentul evaluării se află în stadiul de contractare), 4 proiecte în cadrul măsurii M6.5/6B 

Dezvoltarea localităților aparținând teritoriului GAL Banat-Vest și serviciilor destinate populației (s-au depus 10 proiecte, 2 proiecte sunt 

contractate și a început implementarea acestora) 

Astfel, s-a constatat faptul că dintre proiectele selectate de GAL Banat-Vest, 11 proiecte contribuie la dezvoltarea locală în zonele rurale .  
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Totodată pentru a analiza gradul în care dezvoltarea locală în zonele rurale este sprijinită prin strategia de dezvoltare locală echipa de 

evaluare a folosit metoda focus-grupului prin care s-au adunat informații calitative.  

În ceea ce privește măsurile M6.3/6B și M6.5/6B având la baza experiența implementarii SDL a GAL Banat-Vest pentru perioada 2017-2014, 

din evaluarea internă realizată de GAL a rezutat că s-au înregistrat întârziri în implementare la beneficiarii publici (în special autoritățile 

locale) au întâmpinat dificultăți în derularea achizițiilor publice (de exemplu, pentru proiectele de infrastructură de bază). Problemele au 

apărut în raport cu complexitatea juridică, lipsa abilităților, conflicte juridice. Au existat, de asemenea, probleme legate de birocrație, fiind 

nevoie de un număr mare de autorizații emise de către diferite autorități, aspect ce a împiedicat procesul de implementare pentru 

beneficiari. 

Din chestionarele aplicate reiese că  autoritățile locale au confirmat, o problemă generală legată de resursele umane limitate și necalificate, 

cauzată, de asemenea, de problema limitărilor bugetare cu efect asupra reducerilor de personal. Mai mult, comunele din teritoriu nu sunt 

doar beneficiari ai PNDR, dar și ai altor programe operaționale care trebuie implementate cu același personal. 

Având în vedere faptul că, până la data prezentei evaluări GAL nu a lansat măsura cu caaracter multietnic este esențială o implicare mai 

activă a GAL în vederea finalizării procedurilor pentru lansarea măsurii M6.4/6B. 

S-a concluzionat faptul că dezvoltarea locală în zonele rurale este sprijinită în măsură medie de SDL. 

 

 

Întrebările de evaluare Criteriile de evaluare Metode/ 

tehnici de evaluare 

Indicatori 

 Criteriul 

Contribuția SDL la domeniul de intervenție 6C Sporirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) 

în zonele rurale. 

În ce măsură SDL a susținut 

creșterea niveului de cunoștințe 

prin urmarea de cursuri de 

calificare in domeniul TIC? 

  

Măsura în care SDL a sprijinit 

creșterea niveului de cunoștințe prin 

urmarea de cursuri de calificare in 

domeniul TIC? 

Analiza datelor 

administrative 

(cantitativa 

Focus-grup 

(calitativa) 

Observatia 

(calitativa) 

Număr de măsuri de sprijin 

Număr de cursuri de formare în 

domeniul TIC 
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Răspunsul evaluatorului la întrebare În mare măsură 

În măsură medie 

În mică 

măsură 

X  

Răspunsul la această întrebare s-a obținut în urma cercetării de tip cantitativ, folosind ca metode de cercetare analiza datelor administrative 

și focus grupul prin intermediul cărora s-au colectat informații detaliate legate de măsurile lansate, criteriile de selecție pentru fiecare 

măsură lansată referitoare la cursurile de calificare, proiectele depuse la GAL, proiectele selectate/contractate. Ca și măsuri de încurajare a 

participării la cursuri de formare în domeniul TIC, GAL Banat-Vest a punctat ca și criteriu de selecție acest aspect în cadrul măsurileor: 

M2/2B, M6.1/6A și M6.2/6A.  

Atât analiza datelor administrative cât și analiza răspunsurilor paricipanților la focus-grup a permis înțelegerea contribuției SDL la 

creșterea gradului de creștere a niveului de cunoștințe prin urmarea de cursuri de calificare in domeniul TIC 

Astfel, în SDL valoarea indicatorului care se referă la  numărul cursurilor de calificare în domeniul TIC este de 15 însă,  la nivelul proiectelor 

selectate și contractate de GAL Banat-Vest până la data prezentului raport sunt cuprinse un număr de 23 de cursuri în domeniul TIC la care 

vor participa reprezentanții beneficiarilor Având în vedere faptul că, proiectele se află în faza de implementare, nefiind implementate 100%, 

s-a punctat ca și raspuns la întrebare faptul că, până la data prezentului raport, SDL a contribuit într-o măsură mare la susținerea creșterea 

niveului de cunoștințe prin urmarea de cursuri de calificare în domeniul TIC 

 

Întrebările de evaluare Criteriile de evaluare Metode/ 

tehnici de evaluare 

Indicatori 

 Criteriul 

Contribuția SDL la domeniul de intervenție 6C Sporirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) 

în zonele rurale. 

Întrebare: Teritoriul GAL si 

parteneriatul GAL a ramas acelasi 

de la constituire? 

  

Măsura schimbării parteneriatului 

(dacă este cazul) 

 

Analiza datelor 

administrative 

(cantitativa) 

Numărul de modificări în structura 

parteneriatului 

 

Răspunsul evaluatorului Nu sunt 

modificări 

Sunt 

modificări 

 

X  
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Gradul de interacțiune între membrii 

parteneriatului 

Analiza datelor 

administrative 

(cantitativa) 

Focus-grupul 

Număr de întâlniri organizate între 

membrii parteneriatului în 

vederea implementării SDL 

Răspunsul evaluatorului  Interacțiune 

mare 

Interacțiune 

mică 

X  

Întregul concept de dezvoltare a teritoriului Banat-Vest pe perioada 2014-2020 se bazează pe nevoia întăririi guvernanței locale prin 

creșterea capacității de gestionare a resurselor financiare, materiale și umane locale, astfel ca membrii parteneriatului și ai aparatului 

administrativ al GAL să fie stimulați în legătură cu posibilitatea de a se implica în măsură tot mai mare în procesul de dezvoltare a propriilor 

comunități locale.  

În ceea ce privește gradul de interacțiune între membrii parteneriatului, echipa de evaluatori a considerat interacțiunea dintre membrii 

parteneriatului parteneriatului ca fiind mare deoarece au existat un număr mare al întâlnirilor între parteneri, pertenerii fiind implicați pe 

tot parcursul implementării SDL în toate activitățile GAL. Astfel, au fost organizate 6 AGA și 18 ședințe de Consiliu Director în care s-au 

aprobat calendare anuale ale sesiunile de proiecte, ghiduri ale solicitantului pe măsurile lansate, criterii de selecție, modificări ale SDL și a 

planului de finanțare etc, precum și 9 selecții în care Comitetul de selecție al proiectelor format din partenerii GAL au selectat proiectele 

care vor fi finanțate.  

Totodată, la finele anilor 2017 și 2018 partenerii, beneficiarii proietelor, actorii locali au participat la cele 2 conferințe anuale GAL.  

În concluzie echipa de evaluatori consideră că, la nivelul GAL Banat-Vest există o implicare sporită atât a partenerilor GAL, reprezentanți ai 

comunităților din teritoriul GAL cât și a factorilor interesați în implementarea SDL. Pe durata implementării SDL, muncind împreună, relaţia 

dintre parteneri s-a consolidat. În concluzie deci, parteneriatul creat la nivelul GAL Banat-Vest este esenţa acestui tip de intervenţie, a 

creşterii capacităţii comunităţilor de a soluţiona problemele microregiunii şi a administra eficient resursele acesteia, contribuind alături de 

alţi factori de decizie, la dezvoltarea teritoritorială din punct de vedere economic, demografic, educaţional, cultural, etc. 
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Întrebările de 

evaluare 

Criteriile de evaluare Metode/ 

tehnici de evaluare 

Indicatori 

 Criteriul 

Întrebare: În ce măsură 

au fost atinși 

indicatorii propuși prin 

SDL? 

  

Indicatorii specifici DI și 

indicatorii locali- atinși 

 

Analiza datelor 

administrative, 

observația (cantitative) 

Focus grupul, 

chestionarul  

(calitative) 

Indicatori aferenți DI: 

Cheltuielile publice totale  

Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți  

Locuri de muncă create 

Numărul total al participanților instruiți, din care în 

domeniul TIC 

Populație  netă  care  beneficiază  de 

servicii/infrastructuri îmbunătățite 

Indicatori locali: 

Nr. de proiecte total SDL 

Nr. structuri de cooperare create, nr. membri per 

structură de cooperare 

Nr. de centre sociale 

Nr. de servicii sociale oferite per centru 

Nr. de proiecte destinate promovării etniilor  

Nr. de proiecte în care sunt promovate tradițiile etniei 

rome  

Nr. de acțiuni în care este promovată minoritatea romă – 

min 1 

Producție agricolă comercializată 

TEMA DE EVALUARE Tema VII. Stadiul implementării SDL în ceea ce privește atingerea indicatorilor specifici SDL 

Ce se evaluează în cadrul temei ✓ Gradul atingerii obiectivelor și indicatorilor specifici SDL 
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Nr. de participanți romi/proiect, Nr. de participanți de 

alte etnii/proiect 

Răspunsul evaluatorului 

 

În mare măsură În măsură medie În mica 

măsură 

 

 X  

Pentru a răspunde la întrebare, echipa de evaluare a folosit metode atat cantitative: analiza datelor administrative, observația cât și tehnici 

calitative: focus grupul și chestionarul.    

Astfel, s-a realizat următoarea matrice, matrice care poate fi folosită și în activitatea de monitorizare a atingerii indicatorilor specifici din 

SDL: 
 

 

Indicatori de monitorizare specifici domeniilor de intervenție 

 

Valoare indicator de 

realizare  

(asumat în SDL) 

Valoare indicator asumată de 

beneficiari în 

proiectelecontractate/în curs de 

contractare 

Valoare 

indicator de 

rezultat  

Cheltuielile publice totale   50000 euro 0 0 

Numărul total de operațiuni de cooperare  2 0 0 

Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți 6 8 0 

Locuri de muncă create 14 28 0 

Populație netă care beneficiază servicii/infrastructuri îmbunătățite 40.000 52001 0 

Populație netă care beneficiază de servicii TIC 15 23 0 

 

Indicatori locali 

 

Valoare indicator de 

realizare  

(asumat în SDL) 

Valoare indicator asumată de 

beneficiari în 

proiectelecontractate/în curs de 

contractare 

Valoare 

indicator de 

rezultat  

Nr. de cursuri de formare, din care cursuri TIC  30/15 47/23 0/2 
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Nr. de proiecte total SDL  23 34 34 

Nr. structuri de cooperare create  1 0 0 

Nr. membri per structură de cooperare  3 0 0 

Nr. proiecte de cooperare pe măsura 19.3  1 0 0 

Nr. parteneri proiect măsra 19.3  3 0 0 

Nr. acțiuni comune măsura 19.3  3 0 0 

Nr. participanți acțiuni măsura 19.3 din partea GAL Banat Vest 20 0 0 

Nr. de centre sociale 1 1 0 

Nr. de servicii sociale oferite per centru  2 2 0 

Nr. de proiecte destinate promovării etniilor  1 0 0 

Populația netă deservită de centrul social  25 25 0 

Nr. de etnii implicate per proiect  2 0 0 

Nr. de proiecte în care sunt promovate tradițiile etniei rome  1 0 0 

Nr. de acțiuni pentru promovarea caracterului multietnic al zonei  1 0 0 

Nr. de acțiuni în care este promovată minoritatea romă  1 0 0 

Producție agricolă comercializată  27000 36.500 0 

Nr. de participanți romi/proiect 10 0 0 

Nr. de participanți de alte etnii/proiect 10 0 0 

 

Având în vedere faptul că, proiectele contractate și aflate în curs de contractare se afla în faza de implemnetare sau preimplementare, nu 

există dovezi seminificative pentru a se măsura atingerea indicatorilor asumați în SDL. Analiza ar trebui actualizată în viitor pentru a 

surprinde efectele reale ale SDL. 
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6. Concluzii, recomandări și lecții învățate  

 

Tema I. Logica intervenției SDL 

Constatări și concluzii 

În perioada analizată a avut loc o modificare de SDL de strategie prin care 4 măsuri din 7 au suferit 

modificări cu privire la valoarea sprijinului public nerambursabil, micșorarea unor indicatori locali în 

funcție de modificările planului de finanțare. Datorită faptului că în urma acestor modificări nu s-au 

schimbat obiectivele specifice ale măsurilor și indicatorii aferenți domeniilor de intervenție, nevoile de 

la momentul elaborării SDL ului rămȃnȃnd aceleași și urmȃnd a fi acoperite prin implementarea 

proiectelor depuse în cadrul măsurilor de finantare, concluzionăm faptul că logica de intervenție a 

strategiei de dezvoltare locală este încă relevantă față de nevoile socio-economice și potențialul de 

dezvoltare ale teritoriului. În urma verificării atente a coerenței logice, a rigorii conceptuale, a fezabilității 

activităților date fiind resursele financiare disponibile și a măsurii în care activitățile stabilite initial sunt 

încă relevante în condițiile unor nevoi dinamice s-a constat faptul că logica intervenției SDL GAL Banat-

Vest este foarte coerentă. 

Întrucȃt toate nevoile identificate în urma consultărilor cu comunitatea locală și cuprinse în SDL au 

rămas neschimbate, considerăm că,  măsurile planificate inițial în cadrul SDL vor genera realizarile si 

rezultatele asteptate. Echipa de evaluare consideră că activitățile (măsuri, proceduri, activități de sprijin) 

prevăzute în cadrul SDL și resursele alocate acestora sunt suficiente pentru a genera realizările și 

rezultatele așteptate (indicatorii prevăzuți în strategie). Indicatorii de realizare adecvați și rezultatele 

așteptate clar definite, vor fi indepliniți realizȃnd activitățile (măsuri, proceduri, activități de sprijin) 

prevăzute în cadrul SDL cu resursele alocate acestora. 

Conform Logicii de intervenție de la fiecare masură, convergențelor și sinergiilor dintre măsuri indicatorii 

de realizare oferă o imagine asupra realizărilor obținute, indicatorii fiind specifici, măsurabili, fezabili, 

relevanți și suficienți. Rezultatele așteptate sunt clar definite prin indicatorii din SDL. 

Recomandări 

Se recomandă realizarea de actualizări ale analizelor privind potențialul teritoriului, nevoile comunității, 

inclusiv din perspectiva activităților locale și a participării actorilor cheie locali.  

 

Tema II Contribuția operațiunilor realizate la atingerea obiectivelor prevăzute de strategie 

Constatări și concluzii 

Din perspectivă procedurală, la finalul anului 2018 (finele lunii septembrie 2018) din cele 7 măsuri 

cuprinse în SDL, GAL Banat-Vest a lansat un număr de 5 măsuri (71,43% din măsurile prevăzute în SDL au 

fost lansate). Pe toate dintre cele 5 măsuri lansate s-au depus proiecte, acestea fiind selectate de GAL și 

contractate sau în faza de contractare cu AFIR, respectiv s-au selectat la GAL 92,09 % din alocarea 

financiară disponibilă în Planul de finanțare al sub-măsurii 19.2 (34 proiecte cu valoarea da 1.798.914 

euro) și s-a contractat cu AFIR 40,09 % (22 proiecte cu valoarea de 783.153 euro) din alocarea financiară 

disponibilă de 1.953.329,97 euro 
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Din perspectivă financiară, cheltuielile efectuate (sume plătite de AFIR beneficiarilor) reprezintă doar 18, 

81% (367.500 euro) din alocarea financiară disponibilă  

Sistemul de implementare și procedurile arată îmbunătățiri semnificative față de programarea 2007-

2013, dat fiind reducerea seminificativă a evaluării, contractării și încasării primei tranșe de plată 

(pentru măsurile cu sprijin forfetar).  

În prezenta evaluare nu putem vorbi despre gradul de atingere a obiectivelor specifice deoarece niciun 

proiect finanțat prin GAL nu a fost finalizat, cu toate acestea, gradul de atingere a indicatorilor de 

monitorizare strict ca și valoare de atins, pe proiectele depuse la GAL Banat-Vest este unul ridicat.  

Este evidentă o creștere a gradului de conștientizare a potențialilor beneficiari cu privire la 

oportunitățile oferite de GAL pentru facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării întreprinderilor 

din teritoriu, precum și crearea de noi locuri de muncă. Implementarea celor 15 proiecte selectate pe 

măsurile M6.1/6A și M6.2/6A, vor contribui, în mod evident, la realizarea obiectivelor domeniului de 

intervenție 6A, prin promovarea diversificării economiei și crearea de noi oportunități de locuri de muncă 

la nivelul teritoriului reprezentat de GAL.  

Astfel, s-a constat o creștere a numărului de firme nou înființate în scopul accesării unor proiecte cu 

finanțare europeană precum și orientarea spre dezvoltarea sectorului serviciilor pentru teritoriul GAL 

Banat-Vest. 

În mare măsura intervenția strategiei va contribui fără echivoc la îmbunătățirea condițiilor de viață ale 

locuitorilor prin realizarea investițiilor în infrastructura la scară mică și prin crearea de locuri de muncă. 

Resursele financiare alocate pentru M2/2B și M6.1/6A s-au dovedit a fi insuficente pentru nevoile din 

teritoriul GAL, solicitându-se cu mult peste alocarea financiară. Încă nu există dovezi seminificative din 

punct de vedere statistic pentru a se măsura efectul net al SDL în ceea ce privește atingerea obiectivelor 

măsurii. Analiza ar trebui actualizată în viitor pentru a surprinde efectele reale ale SDL.  

Recomandări 

Față de activitățile și instrumentele de comunicare adoptate la momentul lansării apelurilor de proiecte, 

activitățile de comunicare, informare și monitorizare a proiectelor ar trebui să fie în continuare dezvoltate 

pentru o mai bună înțelegere în rândul beneficiarilor a procesului de implementare (a procedurilor de 

licitații/achiziții, de plată, a regulamentelor și ghidurilor de implementare a proiectelor).  

Pentru atingerea obiectivelor propuse în SDL recomandăm: realizarea unui efort suplimentar cu privire la 

îmbunătățirea cunoștințelor beneficiarilor, monitorizarea atentă a proiectelor, identificarea și difuzarea 

celor mai bune practice (proiecte de succes). 

 

Tema III Valoarea adaugată datorată metodei LEADER 

Constatări și concluzii 

S-a constat faptul că percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a capitalului social datorită 

aplicării metodei LEADER s-a îmbunătățit semnificativ datorită: sprijinului primit din partea 

reprezentanților GAL, AM-PNDR, OJFIR, CRFIR în derularea implementării proiectelor, colaborării strȃnse 

cu echipa GAL, comunicării efective și eficiente, și gradului ascendent de participare a tuturor părților 

interesate   în conceperea și implementarea abordării ,,de jos în sus”. 
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Datorită implicarii sporite a comunității și a factorilor interesați în luarea deciziilor, creșterii rolului GAL în 

guvernanță pe diferite niveluri  și cresterii capacității de a implementa  proiecte și  din alte fonduri, actorii 

locali au constat o îmbunătățire mare a guvernanței la nivel local datorită aplicării metodei LEADER. 

În urma chestionării actorilor locali s-a concluzionat faptul că prin intermediul aplicării metodei LEADER s-

au îmbunătățit rezultatele implementării SDL. S-a constatat faptul că s-au dezvoltat serviciile și 

infrastructurile de bază la scară mică, s-a propus crearea de locuri de muncă prin proiecte, s-au sprijinit 

exploatațiile agricole, s-au înființat PFA – uri/II-uri și SRL-uri, în scopul accesării fondurilor europene și  

dezvoltării sectoarelor  prioritare pentru teritoriul GAL Banat-Vest. 

Prin implementarea corectă a Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației GAL Banat-Vest se va genera 

valoare adăugată sub forma unui capital social îmbunătățit, a unei guvernanțe îmbunătățite și a unor 

rezultate și impacturi sporite comparativ cu implementarea fără metoda LEADER.  

Recomandări 

Realizarea și promovarea unei analize specifice și aprofundate cu privire la modul în care metoda LEADER 

a contribuit la dezvoltarea capitalului social și la îmbunătățirea guvernanței locale. 

Pentru creșterea beneficiilor datorate metodei LEADER recomandăm:  creșterea calității interacțiunilor 

dintre actorii locali și furnizorii de resurse externi sau  partenerii instituționali, organizarea actorilor locali 

în diferite forme de parteneriate, rețele, lobby-uri, grupuri de interese și de solidaritate pentru a accesa 

fonduri europene, sensibilizarea cu privire la identitățile locale și la imaginea sau reputația zonei, 

favorizarea și încurajarea tinerei generații să își coreleze perspectivele viitoare cu o viziune a zonei în care 

trăiesc, implicarea diferiților actori (actorilor publici, privați, civili) într-un mod dinamic și interactiv de 

învățare socială, lărgirea grupului de potențiali beneficiari, o mobilizare locală sporită și încurajarea 

indirectă a non-beneficiarilor de a participa la procesul de dezvoltare locală. 

 

Tema IV Factorii de succes și de insucces 

Constatări și concluzii 

Datorită faptului că Strategia de dezvoltare Locală a GAL Banat-Vest a fost gȃndită și scrisă de echipa de 

implementare formată din angajații GAL, în urma consultărilor publice cu populatia din comunitățile locale 

din teritoriul acoperit de GAL, am câștigat încrederea beneficiarilor și a partenerilor noștri în ceea ce 

privește accesarea fondurilor europene. Activitățile de comunicare adresate solicitanților în momentul 

lansării apelurilor au reușit să implice peste 275 de potențiali beneficiari. 

În implementarea SDL GAL Banat-Vest s-au întȃmpinat dificultăți procedurale și administrative care au 

încetinit lansarea măsurilor M1/1A și M6.4/6B.  

Recomandări 

Având în vedere faptul că, până la data prezentei evaluări GAL nu a lansat măsura de cooperare este 

esențială o implicare mai activă a GAL în vederea finalizării procedurilor pentru lansarea măsurii M1/A, a 

creșterii gradului de conștientizare a potențialilor beneficiari cu privire la avantajele și importanța 

cooperării, pentru a-și îmbunătății competențele, pentru a inova și a-și diversifica afacerile, creșterea 

nivelului de competitivitate a acestora precum și pentru a descoperi noi oportunități. Totodată, având în 

vedere faptul că, până la data prezentei evaluări GAL nu a lansat specific promovării caracterului multietic, 
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este esențială o implicare mai activă a GAL în vederea finalizării procedurilor pentru lansarea măsurii 

M6.4/6B. 

În concluzie, este necesar ca GAL Banat-Vest să accelereze activitatea de lansare a apelurilor de proiecte 

și să-și centreze activitatea de comunicare,  informare și animare în direcția potențialilor beneficiari. 

 

Tema V – Tema V. Contribuția SDL la domeniile de intervenție principale prevăzute la art. 5, Reg. (UE) 

nr. 1305/2013 

Constatări și concluzii 

Contribuția SDL la domeniul de intervenție 1A încurajarea inovării, a cooperării și a creării unei baze de 

cunoștințe rurale 

Atât la momentul scrierii SDL cât și în perioada de după semnarea contractului de finanțare subsecvent și 

data până la care se realizează evaluarea GAL a organizat întâlniri de prezentare a măsurii M1/1A chiar 

dacă încă nu a lansat măsura. Aceste întâlniri însă au avut însă doar rol de prezentare. Inițial, procentul a 

fost de 2,84%, însă după modificarea de SDL, procentul alocat M1/1A a fost micșorat la 2,65%, nu pentru 

că măsura nu a fost considerate important ci pentru a corela fișa măsurii cu planul de finanțare.   

Concluzia evaluatorilor din punct de vedere al indicatorilor este că, nu există progrese în implementarea 

măsurii M1/1A. 

Contribuția SDL la domeniul de intervenție 2B. Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri 

calificați corespunzător și în special a reînnoirii generațiilor 

Echipa de evaluatori a apreciat că, GAL Banat-Vest a sprijinit tinerii fermieri să preia managementul 

fermei de la generația mai în vârstă, să îmbunătățească productivitatea fermelor și să crească accesul 

pe piață al acestora prin lansarea măsurii M2/2B, alocând 10,22% din valoarea SDL acestei măsuri. Pe 

lângă măsurile de sprijin de ordin procedural, GAL Banat-Vest, prin activitățile de animare a promovat 

această măsură prin organizarea a 22 de intâlniri de informare în cele 11 UAT din teritoriul GAL.  

Măsura M2/2B a fost o măsură populară, fiind un real succes din perspectiva valorii alocate/disponibile și 

din punct de vedere al interesului pe care l-au manifestat solicitanții prin depunerea unui număr mare de 

cereri de finanțare. Astfel, suma disponibilă pentru selecție în cadrul celui de-al doilea apel de selecție a 

fost de 189.450 Euro și s-au solicitat fonduri de 390.000 Euro. Astfel, au fost înființate un număr de 15 

întreprinderi noi în vederea accesării măsurii. Gal Banat-Vest a finanțat 8 proiecte (exploatații agricole), 

proiecte care se află  în faza de implementare, cu prima tranșă plătită către beneficiari.  

La data prezentului raport nu există dovezi seminificative din punct de vedere statistic pentru a se 

măsura efectul net al măsurii M2/2B în ceea ce privește atingerea obiectivelor măsurii. Analiza ar trebui 

actualizată în viitor pentru a surprinde efectele reale ale SDL. 

Contribuția SDL la domeniul de intervenție 6A Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de 

întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă 

În ceea ce privește facilitarea diversificării și dezvoltării întreprinderilor mici cu o contribuție pentru 

crearea de locuri de muncă, dintre toate măsurile SDL, măsurile 6.1/6A și M6.2/6A sunt preconizate să 

aibă cea mai relevantă în atingerea indicatorilor care se referă la locuri de muncă și cursuri de 

formare/perfecționare. Fiecare din cele două măsuri conține criterii de slecție cu privire la crearea de noi 
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locuri de muncă. Din analiza datelor administrative reiese faptul că, din cele 15 întreprinderi, beneficiare 

a finanțării, un numar de 14 sunt de timpul startup.  

Având în vedere procentul alocat măsurilor specifice Domeniului de Intervenție 6A (peste 24%), echipa de 

evaluatori a considerat că GAL Banat-Vest a sprijinit într-o mare măsură dezvoltarea socio-economică 

echilibrată a teritoriului GAL  

Implementarea celor 15 proiecte selectate pe măsurile M6.1/6A și M6.2/6A, vor contribui, în mod 

evident, la dezvoltarea socio-economică echilibrată a teritoriului GAL, prin promovarea diversificării 

economiei și crearea de noi oportunități de locuri de muncă la nivelul teritoriului reprezentat de GAL.  

Situația actuală a celor două măsuri poate fi considerată că prezintă aspect pozitive datorită faptului că, 

din cele 15 proiecte selectate de GAL, 13 sunt contractate, pe 12 dintre ele beneficiarii au încasat până la 

data prezentei evaluări, tranșa de plată, cu toate acestea.  În urma chetionarului aplicat reiese că 10 

beneficiari au înregistrat venituri însă la această dată nu se cunosște și valoarea lor sau procentul de 

creștere financiară în urma implementării proiectului. La data prezentei raportări nu există nu există 

dovezi seminificative din punct de vedere statistic pentru a se măsura efectul net al măsurilor M6.1/6A și 

M6.2/6A în ceea ce privește atingerea obiectivelor măsurii. Analiza ar trebui actualizată în viitor pentru a 

surprinde efectele reale ale SDL. 

Contribuția SDL la domeniul de intervenție 6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale 

Dezvoltarea socio-economică a teritoriului Banat-Vest este indispensabil legată de existenţa unei 

infrastructuri adecvate, existența și accesibilitatea serviciilor de bază, inclusiv a celor de agrement, sociale, 

socio-medicale și culturale. Prin intermediul SDL, s-au planificat un număr de 6 proiecte care să susțină 

dezvoltarea locală în zonele rurale: 1 proiect in cadrul măsurii  M6.3/6B Dezvoltarea infrastructurii sociale 

de pe teritoriul GAL Banat-Vest (s-a depus un proiect, s-a selectat de GAL, la momentul evaluării se află în 

stadiul de contractare), 4 proiecte în cadrul măsurii M6.5/6B Dezvoltarea localităților aparținând 

teritoriului GAL Banat-Vest și serviciilor destinate populației (s-au depus 10 proiecte, 2 proiecte sunt 

contractate și a început implementarea acestora) 

Astfel, s-a constatat faptul că dintre proiectele selectate de GAL Banat-Vest, 11 proiecte contribuie la 

dezvoltarea locală în zonele rurale  

Având în vedere faptul că, până la data prezentei evaluări GAL nu a lansat măsura cu caracter multietnic 

este esențială o implicare mai activă a GAL în vederea finalizării procedurilor pentru lansarea măsurii 

M6.4/6B. 

S-a concluzionat faptul că dezvoltarea locală în zonele rurale este sprijinită în măsură medie de SDL. 

Contribuția SDL la domeniul de intervenție 6C Sporirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor 

informației și comunicațiilor (TIC) în zonele rurale 

În SDL valoarea indicatorului care se referă la  numărul cursurilor de calificare în domeniul TIC este de 15 

însă,  la nivelul proiectelor selectate și contractate de GAL Banat-Vest până la data prezentului raport sunt 

cuprinse un număr de 23 de cursuri în domeniul TIC la care vor participa reprezentanții beneficiarilor 

Având în vedere faptul că, proiectele se află în faza de implementare, nefiind implementate 100%, s-a 

punctat ca și raspuns la întrebare faptul că, până la data prezentului raport, SDL a contribuit într-o 
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măsură mare la susținerea creșterea niveului de cunoștințe prin urmarea de cursuri de calificare în 

domeniul TIC 

Recomandări: 

Este necesar ca GAL Banat-Vest să accelereze activitatea de lansare a apelurilor de proiecte pe M1/1A și 

M6.4/6B și să-și centreze activitatea de comunicare, informare și animare în direcția potențialilor 

beneficiari. 

Față de activitățile și instrumentele de comunicare adoptate la momentul lansării apelurilor de proiecte, 

activitățile de comunicare, informare și monitorizare a proiectelor ar trebui să fie în continuare dezvoltate 

pentru o mai bună înțelegere în rândul beneficiarilor a procesului de implementare.  

 

Tema VI. Continuitate & stabilitate 

Constatări și concluzii 

Întregul concept de dezvoltare a teritoriului Banat-Vest pe perioada 2014-2020 se bazează pe nevoia 

întăririi guvernanței locale prin creșterea capacității de gestionare a resurselor financiare, materiale și 

umane locale, astfel ca membrii parteneriatului și ai aparatului administrativ al GAL să fie stimulați în 

legătură cu posibilitatea de a se implica în măsură tot mai mare în procesul de dezvoltare a propriilor 

comunități locale.  

În ceea ce privește gradul de interacțiune între membrii parteneriatului, echipa de evaluatori a 

considerat interacțiunea dintre membrii parteneriatului parteneriatului ca fiind mare deoarece au 

existat un număr mare al întâlnirilor între parteneri, pertenerii fiind implicați pe tot parcursul 

implementării SDL în toate activitățile GAL. Astfel, au fost organizate 6 AGA și 18 ședințe de Consiliu 

Director în care s-au aprobat calendare anuale ale sesiunile de proiecte, ghiduri ale solicitantului pe 

măsurile lansate, criterii de selecție, modificări ale SDL și a planului de finanțare etc, precum și 9 selecții 

în care Comitetul de selecție al proiectelor format din partenerii GAL au selectat proiectele care vor fi 

finanțate.  

Totodată, la finele anilor 2017 și 2018 partenerii, beneficiarii proietelor, actorii locali au participat la cele 

2 conferințe anuale GAL.  

În concluzie echipa de evaluatori consideră că, la nivelul GAL Banat-Vest există o implicare sporită atât a 

partenerilor GAL, reprezentanți ai comunităților din teritoriul GAL cât și a factorilor interesați în 

implementarea SDL. Pe durata implementării SDL, muncind împreună, relaţia dintre parteneri s-a 

consolidat. În concluzie deci, parteneriatul creat la nivelul GAL Banat-Vest este esenţa acestui tip de 

intervenţie, a creşterii capacităţii comunităţilor de a soluţiona problemele microregiunii şi a administra 

eficient resursele acesteia, contribuind alături de alţi factori de decizie, la dezvoltarea teritoritorială din 

punct de vedere economic, demografic, educaţional, cultural, etc. 

Recomandări: 

Echipa de evaluatori recomandă: creșterea calității interacțiunilor dintre actorii locali și furnizorii de 

resurse externi sau  partenerii instituționali, organizarea actorilor locali în diferite forme de parteneriate, 

rețele, lobby-uri, grupuri de interese și de solidaritate pentru a accesa fonduri europene, sensibilizarea 

cu privire la identitățile locale și la imaginea sau reputația zonei, favorizarea și încurajarea tinerei 
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generații să își coreleze perspectivele viitoare cu o viziune a zonei în care trăiesc, implicarea diferiților 

actori (actorilor publici, privați, civili) într-un mod dinamic și interactiv de învățare socială, lărgirea 

grupului de potențiali beneficiari, o mobilizare locală sporită și încurajarea indirectă a non-beneficiarilor 

de a participa la procesul de dezvoltare locală. 

 

Tema VII. Stadiul implementării SDL în ceea ce privește atingerea indicatorilor specifici SDL 

Constatări și concluzii 

Având în vedere faptul că, proiectele contractate și aflate în curs de contractare se afla în faza de 

implemnetare sau preimplementare, nu există dovezi seminificative pentru a se măsura atingerea 

indicatorilor asumați în SDL. Analiza ar trebui actualizată în viitor pentru a surprinde efectele reale ale 

SDL. 

Recomandări 

Monitorizarea atentă a proiectelor aflate în implementare la GAL Banat-Vest în ceea ce privește atingerea 

obiectivelor și indicatorilor asumați de beneficiari în cadrul proiectelor finanțate.  

Având în vedere numărul mare de beneficiari ai proiectelor care sprijină dezvoltarea locală în zonele 

rurale, se recomandă în mod deosebit să se promoveze activitățile de formare profesională/instruire și 

consolidare a capacităților pentru a putea oferi sprijin în vederea implementării eficiente a proiectelor. 

Este recomandată promovarea sesiunilor de instruire pe teme specifice, cum ar fi:  cerințe privind 

achizițiile publice, cerințe privind raportarea rezultatelor pe parcursul implementării proiectelor și 

diseminarea rezultatelor proiectelor.  Asociația GAL Banat-Vest ar putea fi implicată în mod direct în 

organizarea și implementarea acestui tip de activitate, pentru a promova schimbul de experiență și de 

bune practici 

 

Lecții învățate 

Cosiderăm că, lecțiile învățate de GAL Banat-Vest, înglobează cunoștințele, observațiile, problemele, 

evenimentele, propunerile, recomandările și învățămintele rezultate în urma desfășurării activităților de 

evaluare a implementării SDL, care au valoare pentru iitor.  

Pentru formularea lecțiilor învățate în urma acțiunilor și activităților de evaluare a implementării SDL, 

Comitetul de coordonare a implementării SDL, a adoptat o manieră proprie orientate pe obținerea de 

rezultate viabile la nivel conceptual. 

 

✓ Prin implementarea proiectelor din SDL se va consolida responsabilizarea și eficacitatea 

organizațională și se va asigura creșterea încrederii beneficiarilor, potențialilor beneficiari și a partenerilor 

noștri în ceea ce privește accesarea fondurilor europene 

✓ Odată cu implementarea SDL, GAL a dezvoltat o resursă umană locală de calitate, specializată pe 

dezvoltare comunitare, management de proiect și evaluare a proiectelor, a stabilit legături de colaborare 

cu instituțiile județene implicate în implementarea PNDR. 

✓ Elaborarea, estimarea și fundamentarea tematică a bugetului proiectului în faza cererii de finanțare 

trebuie înțelese ca activități esențiale atât în procesul de evaluare a cererii de finanțare cât și la efectuarea 
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ulterioară a cheltuielilor în implementarea proiectului, pentru a evita modificări ale contractelor de 

finanțare prin acte adiționale determinate de supradimensionarea unor cheltuieli 

✓ APL-urile din teritoriul reprezentat de GAL au conștientizat că, accesarea fondurilor europene 

disponiblile în Planul de finanțare a SDL antrenează nu numai resurse financiare, materiale și umane ci și 

un necesar și evident proces de perfecționare a managementului public și de continuare a reformei în 

Administrația publică. 

✓ Există o necesitate a unui management riguros în ceea ce privește planificarea, organizarea, 

coordonarea și controlul implementării activităților cuprinse în SDL (lansare apeluri, selecții etc) 

✓ Organizarea eficientă a evaluării SDL a însemnat existența unor linii directoare clare. Fiecare participant 

și-a înșușit sarcinile, iar comunicarea managerială a fost esențială pentru motivarea echipei. Promovarea 

de căi adecvate de feedback în cadrul echipei, a asigurat monitorizarea evoluției procesului de evaluare a 

SDL, identificarea și raportarea dificultăților și disfuncționalităților către Comitetul de evaluare a SDL 

✓ În condițiile în care majoritatea APL-urilor din teritoriul GAL se află într-un proces de planificare 

strategică și de elaborare a Strategiilor de Dezvoltare locale, evaluarea implementării SDL aduce o valoare 

adăugată prin analiza în sine despre eficiența, relevanța, eficacitatea, impactul și sustenabilitatea 

politicilor și strategiilor locale, nevoile pe termen lung, obiectivele de atins, rezultatele preconizate, 

prioritățile și avantajele aduse comunității. 

✓ Feed-back-ul primit de la beneficiari a fost unul pozitiv, implicarea lor la consultări demonstrând ca 

sunt interesați de implementarea unei strategii fezabile 

✓ Este necesar ca Strategia de Dezvoltare Locală a teritoriului reprezentat de GAL trebuie să fie una 

realistă, adaptată teritoriului GAL și să nu aibă elemente de formalism. SDL-ul trebuie să includă, în 

ordinea priorităților, elemente importante din strategiile locale deja existente elaborate de UAT-urile 

partenere GAL. 

✓ Structura SDL trebuie revizuită ori de câte ori este nevoie  

✓ În procesul de implementare a SDL trebuie ca viziunea economică și socială să fie clară, cu obiective 

realiste și realizabile, să funcționeze principiul solidarității și al coeziunii teritoriale 

✓ Pornind de la specificul teritoriului GAL s-ar impune ca viitoarea Strategie de Dezvoltare Locală sa vizeze 

valorificarea rezultatelor din strategia implementată (ex. să impulsioneze înființarea de modele de Food 

Hubs, centre integratoare de produse locale, ca alternative economice durabile pentru micii producători 

rurali) 

✓ Guvernanța locală s-a îmbunătățită la nivel local (spre exemplu îmbunătățirea gestionării funcțiilor 

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

creșterea rolului GAL în guvernanța pe diferite niveluri, creșterea capacității de a gestiona fonduri publice-

private etc.). 

✓ Rezultele 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.) 

✓ Pentru beneficiarii proiectelor din SDL, trebuie găsite modalități de a-i implica în vederea multiplicării 

informației despre SDL 



 

70 
 

✓ Creșterea capacității de a lucra în parteneriat și a asigura intensificarea și diversificarea formelor de 

consultare publică, în vederea identificării problemelor comunității, prioritizării acestora și formării de 

recomandări pentru intervenție rămîn coordonatele principale necesare ale unui management public 

eficient, performant, transparent și realizat la standarde europene 

✓ O lecție importantă învățată pe parcursul implementării SDL este faptul că, SDL trebuie elaborată în 

cadrul unui proces participativ intens 

✓ Activitățile de comunicare trebuie să fie în continuare dezvoltate, pentru o mai bună înțelegere în 

rândul beneficiarilor a procedurilor, regulamentelor și a ghidurilor de implementare a proiectelor 

✓ Resursele financiare alocate de GAL nu sunt suficente pentru a face față nevoilor din teritoriul 

reprezentat 

✓ Capitalul social s-a îmbunătățit (spre exemplu învățarea colectivă, schimbarea mentalităților, 

creșterea colaborării și încrederii reciproce și față de GAL, identificarea unor subiecte de interes comun, 

dezvoltarea de competențe și capacități, dezvoltarea unor rețele etc.) 

 

Anexa 1 – Grila pentru aprecierea calității raportului de evaluare 

Criterii de apreciere a calității raportului de evaluare Nesatisfăcător Satisfăcător Bine Bine 

Foarte 

 

1. Raportul răspunde nevoilor GAL: Raportul de 

evaluare furnizează răspunsuri pentru toate 

întrebările de evaluare și acoperă toate punctele din 

recomandarea MADR 

 

  

✓   

2. Evaluarea s‐a desfășurat în mod participativ: 

Factorii interesați au fost implicați în mod adecvat în 

procesul evaluării. 

 

  

✓   

3. Metodologie de evaluare adecvată: Metodologia de 

evaluare utilizată a fost adecvată pentru a răspunde 

întrebărilor de evaluare în mod corespunzător. 

  

✓   

 

4. Date de încredere: Datele colectate provin din surse 

de încredere și sunt relevante pentru scopul evaluării. 

  

 ✓  

 

5. Analize adecvate: Datele cantitative și calitative au 

fost analizate în mod adecvat pentru a putea 

răspunde întrebărilor de evaluare. 

  

 ✓  

 

6. Rezultate credibile: Constatările și concluziile 

evaluării sunt bine fundamentate, decurg logic din 

analizele efectuate și sunt clar prezentate. 

  

 ✓  
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7. Concluzii imparțiale: Concluziile evaluării sunt 

justificate în mod adecvat și sunt obiective. 

  

 ✓  

 

8. Raport clar: Raportul este bine structurat, este clar 

și ușor de înțeles. 

 

  

✓   

9. Recomandări utile: Raportul prezintă recomandări 

relevante, clare și suficient de detaliate. 

 

  

✓   

În ansamblu și luând în considerare contextul, 

constrângerile și limitările procesului de evaluare, 

raportul de evaluare este apreciat ca: 

  

✓   

 


