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1. PREFAȚĂ 
 

Documentul conține date aferente evaluării implementării Strategiei de Dezvoltare 

Locală a GAL Valea Muntelui 2014-2020, pentru perioada 07.12.2016 – 01.10.2018. El pune la 

un loc date relevante privind disponibilitatea inițială de fonduri la nivelul GAL și etapele 

aferente selecției de proiecte, cu o evidențiere elocventă asupra stadiului acestora. 

Acțiunea de evaluare s-a desfășurat ca urmare a contextului legislativ european trasat 

de către Uniunea Europeană prin Reg. UE 1303/2013 în care se precizeză: 

Art. 34 (par 3, lit g): 

”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.”  

Art. 35 (par 1, lit d):  

”Sprijinul din fondurile ESI în cauză pentru dezvoltarea locală plasată sub 

responsabilitatea comunității acoperă:   

(d) costuri de funcționare legate de gestionarea implementării strategiei de dezvoltare 

locală plasate sub responsabilitatea comunității, constând în costuri curente, costuri de 

personal și de formare, costuri privind relațiile publice, costuri de natură financiară, precum 

și costurile legate de activitățile de monitorizare și de evaluare a strategiei respective, 

astfel cum sunt menționate la articolul 34 alineatul (3) litera (g);”  

Activitatea de evaluare propriu-zisă a început în luna noiembrie 2018 și a fost finalizată 

la sfârșitul lunii ianuarie 2019, cu o verificare și completare până la sfârșitul lunii februarie 

2019. 

GAL Valea Muntelui este un ONG, o asociație înființată în 19.09.2011 și se află la 

implementarea celei de-a doua SDL pe teritoriul format din comunele Agăș, Asău, Brusturoasa, 

Dofteana, Ghimeș-Făget, Palanca, Poduri și orașul Dărmănești, din județul Bacău. Prima SDL a 

fost aferentă primei selecții și autorizări de GAL-uri la nivelul României în perioada 2007-

2013, iar cea doua perioadă este cea actuală, 2014-2020. Toate cele 8 localități au fost 

membre în cadrul GAL Valea Muntelui de la data înființării și până în prezent. 
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La nivelul Adunării Generale există 39 de membrii, din care 9 sunt din sectorul public 

(23,08%), 17 din sectorul privat economic (43,59%) și 13 din societatea civilă (33,33%). 

 

 

Strategiei de Dezvoltare Locale a GAL i-

au fost aprobate fonduri în valoare de 

3.106.684,31 euro, din care 2.485.347,45 euro 

(80%) pentru finanțarea de proiecte în 

teritoriu, aferente sM 19.2 și 621.336,86 euro 

(20%) pentru funcționarea GAL, sM 19.4. 

 

 

 

La nivelul GAL Valea 

Muntelui, funcționarea prin sM 

19.4, a fost repartizată pe cele 

3 etape astfel: 

- 2016–2019 – 445,123.47€ 

- 2020–2021 – 114,079.39€ 

- 2021–2022 –   62,134.00€ 

 

 

 

În vederea elaborării prezentului document, Consiliul Director al GAL a emis o Decizie 

prin care a aprobat Planul de evaluare și a numit Comitetul de Coordonare al evaluării precum 

și atribuțiile echipei de implementare/realizare a Raportului de evaluare prorpiu-zis. 
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111,358.31 € 
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Alocarea financiară inițială SDL, sM 19.2 

25,600.00 109,406.00 

330,000.00 

68,810.00 

271,330.00 

30,689.00 

19,121.61 

Apel 1/2017 - 5 iulie - 4 august 2017* 

Alocare publică

Valoarea
eligibilă a
proiectelor
depuse

Valoare publică
eligibilă - pe
GRAFIC

2. REZUMAT 

Alocarea financiară inițială a SDL, aferentă finanțării de proiecte pe sM 19.2, în valoare de 
2.485.347,45 euro, a fost aprobată de către Adunarea Generală spre a fi repartizată pe 11 
Măsuri astfel:  

 
Până la data de 01.10.2018 au fost lansate 3 Apeluri de Selecție astfel: 
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*) M6, M9, M10 – au fost prelungite până în data de 18.08.2017.  

În cadrul Apelui de Selecție 1 au fost lansate 7 măsuri cu o valoare de 1,848,292.17 
euro, au fost primite 12 proiecte cu o valoare eligibilă la GAL de 854,956.61 euro. Dintre 
acestea, 3 proiecte în valoare de 94,721.61 euro au fost declarate neeligibile de către AFIR, 
restul de 9 proiecte având o valoare eligibilă și selectată de 760,235.00 euro. Aceste 9 au fost 
și contractate la CRFIR Nord-Est Iași cu valoarea totală de 753,240.00 euro. 

*) - M7/6A a fost prelungită până în 21 mai 2018 

- În cadrul Notei nr. 216490 privind propunerea de modificare a SDL nr. 1, COMPLEXĂ - anul 
2018 a Asociației Grup de Acțiune Locală Valea Muntelui, jud. Bacău  din 24.08.2018 a fost 
suplimentată suma aferentă MĂSURII 6/6A ÎNFIINŢAREA DE NOI ACTIVITĂŢI NEAGRICOLE, de la 
383.994,17 euro la 400.000 euro. 

 În cadrul Apelui de Selecție 2 au fost lansate 3 măsuri cu o valoare de 628,850.74 euro, 
au fost primite 6 proiecte cu o valoare eligibilă la GAL de 555,032.00 euro. Dintre acestea, 1 
proiect în valoare de 70,000.00 euro a fost declarat neeligibil la AFIR, restul de 5 proiecte 
având o valoare eligibilă și selectată de 485,032.00 euro. Aceste 5 proiecte au fost și 
contractate la CRFIR Nord-Est Iași cu valoarea totală de 484,120.00 euro. 

97,724.00 120,000.00 

337,308.00 

 M5/4A   
INFRASTRUCTURĂ 
DE PREVENIRE ȘI 

PROTECȚIE 
IMPOTRIVA 

INUNDAȚIILOR 

M6/6A
ÎNFIINŢAREA DE
NOI ACTIVITĂŢI

NEAGRICOLE

M8 /6B - 
”INVESTIŢII ÎN 

INFRASTRUCTURĂ 
ŞI SERVICII 

Apel 2/2017, 2018 - 28 decembrie 2017 - 8 februarie 2018*  

Alocare publică

Valoarea eligibilă a proiectelor
depuse

Valoarea publica eligibilă - pe
GRAFIC
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În cadrul Apelui de Selecție 3 au fost lansate 2 măsuri cu o valoare de 578,551.20 euro, 
au fost primite 4 proiecte cu o valoare eligibilă la GAL de 332,635.73 euro. Dintre acestea, 1 
proiect în valoare de 100,000.00 euro a fost declarat neconform la GAL, restul de 3 proiecte 
având o valoare eligibilă și selectată de 232,635.73 euro. Dintre acestea un proiect a fost 
contractat la CRFIR Nord-Est Iași cu valoarea totală de 59,940.05 euro. 

GAL Valea Muntelui a lansat, până la 01.10.2018, 8 măsuri prin 3 Apeluri de Selecție cu 
o valoare publică totală de 2,033,889.35 euro. Pe această sumă au aplicat și au fost evaluate 
22 de proiecte. Dintre acestea 4 au fost declarate neeligibile la nivelul AFIR și unul neconform 
la nivelul GAL. Valoarea eligibilă selectată la AFIR a fost de 1,477,902.73 euro pentru un 
număr de 17 proiecte, valoarea contractată de către acestea este de 1,297,300.05 euro, iar 
valoarea sumelor plătite de AFIR pe aceste proiecte este de 231,000.00 euro. 

Raportându-ne la valoarea totală disponibilă pe sM 19.2 de 2,485,347.45 euro se poate 
contura imaginea prin care GAL Valea Muntelui a lansat 81,84% din fondurile disponibile, 
având 59,46% valoare eligibilă și selectată la AFIR, 52,20% valoare contractată a proiectelor 
și un procent de 9,29% total sumă plătită beneficiarilor.      

 

  

 
 
 
 
 

392,954.02 

185,597.18 

302,994.98 

59,940.05 

272,695.68 

59,940.05 

 M7 /6A - ”DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢILOR 
NEAGRICOLE EXISTENTE” 

M11/6B „DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢII SOCIETĂŢII 
CIVILE” 

Apel 3/2018 - 4 aprilie - 11 mai 2018* 

Alocare publică

Valoarea eligibilă a proiectelor depuse

Valoarea publica eligibilă

2,485,347.45 

1,477,902.73 
1,297,300.05 

231,000.00 

Valoare aprobată AM-
PNDR

Valoare eligibilă și 
selectată AFIR 

Valoare contractată
AFIR

Valoare plătită AFIR

Situație sume SDL la 01.10.2018 (Euro) 
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Totodată, prin proiectele depuse beneficiarii, atât publici cât și privați, și-au asumat 
atât contribuții proprii cât și sume neeligibile, jumătatea din valoarea acestora din urmă fiind 
reprezentate de TVA. 

Astfel contribuția solicitanților privați este de 26,818.24 euro iar valoarea sumei 
neeligibile asumată de aceștia este de 79,265.55 euro. Solicitanții publici și-au asumat o 
valoare neeligibilă de 338,092.00 euro pentru implementarea proiectelor depuse. Rezultă 
astfel o sumă complementară celei SDL asumată de solicitanți în valoare totală de 
444,175.79 euro, ce reprezintă 17,87% din valoarea totală aprobată SDL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferența de sume din măsurile lansate a fost selectată și depusă la AFIR în luna 
ianuarie 2019, cât și măsurile ce nu au fost lansate până la 01.10.2018 vor fi deschise până în 
luna aprilie a anului 2019, astfel încât până în decembrie 2019 toate măsurile și sumele 
rămase disponibile să fie contractate. 

Un indicator important la nivelul SDL este cel al locurilor de muncă. Astfel că la 
momentul aprobării SDL au fost preconizate a fi create 14 noi locuri de muncă, rezultatul la 
01.10.2018 este că au fost selectate proiecte ce și-au asumat crearea a 19 noi locuri de 
muncă.  

Desigur că nu doar contractarea constituie miza echipei tehnice a GAL. În baza 
procedurilor interene de lucru1, ulterior contractării fiecărui proiect, angajații GAL vor 

                                                           
1
 http://www.galvaleamuntelui.ro/sesiuni-proiecte/proceduri-de-lucru.html 

Valoare 
aprobată AM-

PNDR 
82% 

Valoare sume 
contribuții proprii 
și sume neeligibile 
- beneficiari privați 

și publici 
18% 

Other 
18% 

Valoare totală a SDL la 01.10.2018 
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monitoriza stadiul implementării proiectelor, astfel încât indicatorii asumați inițiali să fie 
atinși și proiectele GAL să producă rezultate concrete la nivelul teritoriului. 

Până la acest moment se poate discuta de o relație bazată pe profesionalism și 
încredere a solicitanților, beneficiarilor față de angajații GAL. În majoritatea situațiilor ce 
apar la fiecare proiect, angajații GAL sunt consultați.  

Referitor la Logica de Intervenție a SDL, în perioada supusă prezentului raport de 
evaluare au fost efectuate două modificări complexe de Strategie, una în 20172 și una în 
20183. Ambele modificări sunt detaliate în documentele către care se face referire în notele 
de subsol, unde se regăsesc de asemenea Notele de aprobare emise de către DGDR AM-PNDR. 

Dacă la modificarea din 2017 majoritatea modificărilor s-au făcut pentru corelări 
legislative în cadrul măsurilor, dar și cu sumele aferente unităților de bonusare atribuite 
procedurii de selecție a SDL, alături de majorarea sprijinului aferent activităților economice 
non-agricole,  modificarea din 2018 a vizat câteva aspecte mai importante, apărute din nevoia 
identificată la nivelul teritoriului pentru realizarea de proiecte ce țin de Art. 35, cât și 
realocarea de sume între măsuri, de la cele unde au fost atinși indicatorii și s-au făcut 
economii, către cele unde s-a observat interes ca urmare a deplasărilor de animare repetate 
în teritoriu și consultării continue cu potențiali solicitanți. Totodată, în vederea menținerii 
indicatorilor asumați inițial, a fost introdusă o nouă măsură de finanțare M12/1C.  

Obiectivele cât și indicatorii asumați la momentul realizării strategiei îi considerăm 
realizabil, și chiar ușor peste ceea ce s-a propus. 

 De la 01.10.2018 vor mai fi lansate minim 3 Apeluri de Selecție pentru sumele rămase 
neselectate. Din întâlnirile de animare avute estimăm că până la începutul lunii decembrie 
2019, toate sumele disponibile prin măsurile SDL GAL Valea Muntelui vor fi contractate și 
indicatorii atinși.    

 Urmărind răspunsurile date de către beneficari cât și de persoanele chestionate pe 
partea de promovare/vizibilitate a GAL-ului/evenimentelor organizate de GAL, se observă 
faptul că aceștia sunt foarte mulțuimiți la capitolul de relaționare cu angajații GAL privind 
obținerea de informații, clarificarea unor chestiuni legate de documentele de completat și 
furnizat, cât și a evaluării propriu-zise a proiectelor    

 

 

                                                           
2
 http://www.galvaleamuntelui.ro/Documente/2017/sdl/nota_aprobare_startegie.pdf  

3 http://www.galvaleamuntelui.ro/Documente/2018/sdl/SDL_GAL-VALEA_MUNTELUI_2014-
2020_cu_anexe_modificata_la_24.08.2018.pdf  
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Schema modificării complexe a SDL nr.1/2018:  
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3. CONTEXT 
 
Teritoriul deservit de Grupul de Acțiune Locală Valea Muntelui este localizat în zona de 

Nord-Vest a județului Bacău și face parte din Regiunea Nord-Est a României, Moldova, cum e 
cunoscută din denumirea istorică a regiunilor vechi ce formează astăzi România.  

Componența GAL-ului este dată de teritoriul a 8 localități, situate pe parcursul 
bazinului râului Trotuș. Localitățile componente reprezintă 7 comune, respectiv Agăș, Asău, 
Brusturoasa, Dofteana, Ghimeș-Făget, Palanca, Poduri și orașul Dărmănești. În vecinătatea de 
Nord a teritoriul GAL este județul Neamț, în cea de Vest județul Harghita și Covasna, iar în 
apropiata vecinătate de Sud și Est, sunt județele Vrancea și Vaslui.  

În partea centrală a teritoriului, pe două linii comune de transport, respectiv DN 12A și 
DN 2G, există vecinătatea cu orașul Comănești și municipiul Moinești, cele două așezări 
urbane totalizând o populație de 41.355 de locuitori.1 De asemenea mai există și 4 drumuri 
județene, respectiv DJ 116D, DJ 123, DJ 117 și DJ 116B, ce asigură atât legătura a 4 localități 
cu drumurile naționale cât și principala rută de acces din interiorul acestor localități. 

La nivelul județului Bacău există 7 GAL-uri autorizate de AM-PNDR, GAL Valea Muntelui 
fiind reprezentat cu numărul 21 în ordinea alfabetică după numele județelor în evidența 
națională:      
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Populația totală a teritoriului este de 52.688 locuitori, cu o ușoară superioritate a 
genului masculin, 50,45% față de cel feminin 49,54%. Structura de vârstă la nivelul teritoriului 
se prezintă astfel: 18,93% populație tânără (0-14 ani), 64,24% populație adultă (15-64 ani) și 
16,82% populație vârstnică (65+ de ani). 

Teritoriul zonei Valea Muntelui acoperă o suprafață de 1.402,32 km² iar densitatea 
populației este de 37,57 locuitori/km².  

Teritoriul este preponderent muntos, făcând parte din unitatea geomorfologică a 
Carpaților Orientali, subunitatea Munților Tarcău, însă conține și structuri de deal, ce 
constituie împreună un relief variat cu directe influențe asupra mediului economic și social al 
întregii zone. Zona este majoritar montană, 7 din cele 8 UAT-uri fac parte din categoria de 
Zone montane, acoperind 94,81% din suprafața totală a teritoriului. 

Economia locală este bazată în principal pe sectorele de comerț (30,7%), servicii 
(27,6%) și industrie (18,9%), ultimele locuri fiind ocupate de agricultură, silvicultură, pescuit 
(13,2%) și construcții (9,6%). 

În zona de prelucrare, ramura cea mai dezvoltată rămâne în continuare cea a 
prelucrării lemnului, din păcate încă exploatată majoritar în zona primară. Totuși, datorită 
anumitor factori legislativi și de concurență locală există o ușoră tendință spre 

creșterea segmentelor de realizare a produselor finite din lemn cu o valoare adăugată mai 
mare, gen mobilă și case de lemn. 

Există 17.518 exploatații agricole în teritoriul Valea Muntelui4. Din acestea 188 sunt 
doar cu efective de animale, 4.737 doar cu suprafață agricolă iar restul majoritar de 12.593 
exploatații mixte. Urmărind efectivul de animale din exploatații pe categorii de specii se 
evidențiază în ordine descrescătoare: ovinele cu 28.802 capete, bovinele cu 10.759 capete, 
porcinele cu 10.080 capete, caprinele cu 4.937 capete și familiile de albine cu 2.639 unități.  

Numărul mediu al salariaților la nivelul teritoriului este de 3.2185, ceea ce indică o 
puternică inegalitate față de sectorul populației adulte. Procentual, doar 6,11% din total 
populației are un loc de muncă, ceea ce raportat la totalul populației adulte arată faptul că 
doar 9,51%, din populația adultă, au un loc de muncă. 

Rata de ocupare a forței de muncă este de 55,6% iar rata șomajului ca medie la nivelul 
celor 8 localități este de 5,8%, și are în vedere un număr de 1.304 șomeri.  

Pe lângă peisajul natural deosebit există și obiective turistice reprezentative în zonă: 
Castelul Ghika Dofteana, Palatul Știrbei din Dărmănești, Lacul de Acumulare (Barajul) Valea 
                                                           
4  Conf. Direcția Județeană de Statistică Bacău, Recensământul General Agricol 2010 și prelucrării datelor INS 
5
 Conf. INS, Anuarul Statistic al județului Bacău ediția 2012 
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Uzului, Cetatea Rakoczi Ghimeș, Mormântul eroului Emil Rebreanu Palanca, Mănăstirile 
Diaconești și Cotumba de la Agăș, Schitul Sf Ilie Dărmănești. 

OBIECTIVELE ASUMATE ale STRATEGIEI 

Un obiectiv în a sprijini constituirea și promovarea unor forme de cooperare a 
entităților implicate în creșterea valorii adăugate a sectoarelor domeniului privat agricol și 
neagricol. 

Un alt obiectiv asumat este și acela de a fi alături de inițiativele din sfera economică 
neagricolă, sprijinind inițiativele, ce vor integra soluții inovatoare față de protecția mediului 
și acțiuni de promovare. 

Obiectivul de îmbunătățire a serviciilor și infrastructurii publice, inclusiv sociale, 
pentru populația locală, alături de susținerea activităților societății civile și integrarea 
minorităților locale. 

 

Logica de Intervenției Strategiei de Dezvoltare Locală conform modificării SDL din 
24.08.2018 

Obiectiv de 
dezvoltare 
rurală 1     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiective 
Transversale:                    
Inovare                                                             

Priorități de 
dezvoltare 
rurală → 

Domenii de 
Intervenție

→ 

Măsuri
→ 

Indicatori de rezultat 

P1   1C  M12/1C -  
Numărul total al participanţilor instruiţi -15 
 

1B  M2/1B -Numărul total de operațiuni de cooperare 
sprijinite în cadrul măsurii de cooperare - 2 
-Cheltuieli publice totale–.200.000 € 
-Locuri de muncă nou create –  2 
-Lanț scurt de aprovizionare – 1 
- Formă juridică asociativă nou înființată – 1 
- Marcă locală nou creată – 1 

P2 

2A M1/2A Numărul de exploataţii agricole sprijinite: 1 
Cheltuieli publice totale: 160,000 € 
Locuri de muncă nou create – 1 
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P3   3A  M3/3A          - Numărul de exploatații agricole care 
primesc sprijin pentru participarea la 
sistemele de calitate, la piețele locale și la 
circuitele de aprovizionare scurte, precum și 
la grupuri/organizații de producători - 3 
-Cheltuieli publice totale –  27.000 € 

Obiectiv de 
dezvoltare 
rurală 2                                                                
        
 
 
                 
Obiective 
Transversale:       
Inovare și 
Mediu 

Priorități de 
dezvoltare 
rurală → 

Domenii de 
Intervenție
→ 

Măsuri
→ 

Indicatori de rezultat 

P4  4A  M4/4A                     -Suprafață totală forestieră (ha) – 100 ha  
-Cheltuieli publice totale – 5.707 € 

M5/4A  -Suprafață totală forestieră (ha) – 18 ha 
-Suprafață totală agricolă (ha) – 4 ha 
-Cheltuieli publice totale – 185.000 € 

Obiectiv de 
dezvoltare 
rurală 3                                                               
                          
 
 
 
 
 
 
Obiective 
Transversale:       
Inovare, 
Climă 

Priorități de 
dezvoltare 
rurală → 

Domenii de 
Intervenție

→ 

Măsuri
→ 

Indicatori de rezultat 

P6   6A  M6/6A  -Locuri de muncă create – 7 
-Cheltuieli publice totale – 300.000 € 

M7/6A  -Locuri de muncă create – 7 
-Cheltuieli publice totale – 307.000 € 

6B  M8/6B  -Populație netă care beneficiază de 
servicii/infrastructură îmbunătățite – 3.000 
-Cheltuieli publice totale – 611.311€ 

M9/6B  -Populație netă care beneficiază de 
servicii/infrastructură îmbunătățită – 80 
-Cheltuieli publice totale –30689 € 

M10/6B  -Populație netă care beneficiază de 
servicii/infrastructură îmbunătățită – 100 
-Cheltuieli publice totale – 15.000 € 

M11/6B  -Populație netă care beneficiază de 
servicii/infrastructură îmbunătățite – 500 
-Cheltuieli publice totale – 100.000 € 
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Domenii de 
intervenție 

Măsura Indicatori de monitorizare 

1C M12 Număr minim de participanţi  la activităţile 
proiectului: 15 

1B M2 Număr total de operațiuni de cooperare sprijinite în 
cadrul măsurii de cooperare - 2 
Cheltuieli publice totale – 200.000 € 
Locuri de muncă nou create - 2 
Lanț scurt de aprovizionare – 1 
O formă asociativă nou înfiinţată 
O marcă locală nou creată 

2A M1 Cheltuieli publice totale – 160.000 € 
Nr exploatații sprijinite: 1 
Locuri de muncă: 1 

3A M3 Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin 
pentru participarea la sistemele de calitate, la 
piețele locale și la circuitele de aprovizionare 
scurte, precum și la grupuri/organizații de 
producători - 3 
Cheltuieli publice totale – 27.000 € 

4A M4 Suprafață totală forestieră (ha) – 100 ha (1km²) 
Cheltuieli publice totale – 5.707 € 

M5 Suprafață totală forestieră (ha) – 18 ha     
Suprafață totală agricolă (ha) – 4 ha        
Cheltuieli publice totale – 185.000 € 

6A M6 Locuri de muncă create - 7 
Cheltuieli publice totale – 300.000 € 

M7 Locuri de muncă create - 7 
Cheltuieli publice totale – 307.000 € 

6B M8 Populație netă care beneficiază de 
servicii/infrastructură îmbunătățite – 3.000 
Cheltuieli publice totale – 611.311 € 

M9 Populație netă care beneficiază de 
servicii/infrastructură îmbunătățită – 80 
Cheltuieli publice totale – 30.689 € 

M10 Populație netă care beneficiază de 
servicii/infrastructură îmbunătățită – 100 
Cheltuieli publice totale – 15.000 € 

M11 Populație netă care beneficiază de 
servicii/infrastructură îmbunătățite - 500 
Cheltuieli publice totale – 100.000 € 

 

 Pentru atingerea obiectivelor și a indicatorilor asumați, GAL Valea Muntelui are la 
dispoziție pentru perioada 07.12.2016 - 31.2.2023 un buget de funcționare în valoare de 
621.336,86 euro în baza unui Acord de finanțare asigurat de AFIR prin sM 19.4, ce este 
împărțit în 3 Contracte de finanțare subsecvente. 
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 Activitățile ce vor fi desfășurate în baza acestui Acord constau în: 

1. Pregătirea și publicarea apelurilor de selecție 

2. Pregătirea şi lansarea apelurilor de selecție 

3. Animarea teritoriului 

4. Analiza, evaluarea și selecția proiectelor 

5. Monitorizarea și evaluarea implementării strategiei 

6. Verificarea conformității cererilor de plată pentru proiectele selectate 

7. Monitorizarea proiectelor contractate 

8. Întocmirea dosarelor de achiziții şi a cererilor de plată, aferente costurilor de 

funcționare și animare 

9. Instruirea și dezvoltarea competențelor angajaților GAL 

10. Instruirea liderilor locali din teritoriul GAL 

11. Participarea la activitățile RNDR și cele ale rețelelor europene 

12. Actualizarea și întreținerea paginii web 

 

4. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE EVALUĂRII 

Scopul evaluării reprezintă analiza intensă pentru o perioadă determinată, care 
examinează printr-o manieră sistematică şi obiectivă relevanţa, eficienţa, eficacitatea, 
impactul, sustenabilitatea, performanţa și succesul strategiei de dezvoltare locală.  

Obiectivul principal al evaluării este obținerea informațiilor privind aspectele care 
funcţionează şi care nu funcţionează, aflarea motivelor pentru care se întâmplă acest lucru și 
furnizarea recomandărilor necesare îmbunătăţirii implementării și rezultatelor unei 
intervenții. 

Obiectivele evaluării urmăresc: 

 Să raporteze și să demonstreze la diferite nivele, prin colectarea de informații și dovezi 
solide, modul în care s-a acţionat, cum au fost utilizate resursele şi ce rezultate și efecte 
au fost obţinute prin implementarea SDL; 

 Să înţeleagă ce și cum funcționează sau de ce nu funcționează (factorii şi mecanismele 
care influențează rezultatele SDL), contribuind astfel la identificarea unor eventuale 
măsuri de corecție pentru actuala strategie (pentru a îmbunătăți eficacitatea, eficiența, 
relevanța, impactul, sustenabilitatea acesteia) și la formularea de lecții utile pentru 
îmbunătățirea modului de proiectare și implementare ale strategiei viitoare. 
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Scopul și obiectivele au un rol operativ şi sunt necesare pentru:  

• a raporta și demonstra la diferite nivele, prin colectarea de informații și dovezi solide, 
modul în care s-a acţionat, cum au fost utilizate resursele şi ce rezultate și efecte au fost 
obţinute prin implementarea SDL; 

• a înţelege ce și cum funcționează sau de ce nu funcționează (factorii şi mecanismele care 
influențează rezultatele SDL) contribuind astfel la identificarea unor eventuale măsuri de 
corecție pentru actuala Strategie (pentru a îmbunătăți eficacitatea, eficiența, relevanța, 
impactul) și la formularea de lecții utile pentru îmbunătățirea modului de proiectare și 
implementare ale strategiei viitoare.  

Evaluarea SDL totalizează ansamblul activităţilor realizate de echipa GAL pentru 
implementarea acesteia şi atingerea obiectivelor propuse. În acest sens se va acorda o atenţie 
deosebită monitorizării constante a stadiului implementării strategiei. 

Evaluarea este utilă pentru a reflecta asupra progreselor SDL în atingerea obiectivelor 
sale și pentru a permite luarea deciziilor strategice în timpul implementării Strategiei 
(evaluare în curs). Evaluarea în curs poate influența atât domeniul de aplicare al Strategiei, 
cât și selecția proiectelor, precum și aranjamentele de punere în aplicare a Strategiei. 

Având în vedere specificul abordării LEADER și al strategiilor de dezvoltare locală 
implementate în cadrul LEADER,  Ghidului Operaţional privind Implementarea Strategiilor de 
Dezvoltare Locală, recomandă următoarele teme: 

Temele de evaluare, la care se dorește obținerea răspunsurilor sunt următoarele:  

 Relevanța intervenției față de nevoile socio-economice; 

 Măsura în care o intervenție și-a atins sau e pe cale să își atingă obiectivele; 

 Cât de eficient au fost utilizate resursele pentru obținerea rezultatelor; 

 În ce măsură efectele obținute se datorează intervenției, distinct de alți factori sau 
alte intervenții care au influențat aceste efecte; 

 Șansele ca rezultatele obținute să fie păstrate sau dezvoltate în viitor; 

 Impactul activităților de animare a teritoriului; 

 Valoarea adăugată LEADER în teritoriu; 

 Contribuția SDL la aria de intervenție 6B. 

Raportul de evaluare va fi disponibil următorilor factori interesați: 
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 Membrii Adunării Generale ai GAL-ului 

 Consiliul director al GAL 

 Factori interesați locali din afara GAL (parteneri media, administrația publică, 
societatea civilă) 

 Publicul larg 

 Autoritatea de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală 

 RNDR 

 Alte GAL-uri, FNGAL. 

Pentru a fi utilă, evaluarea trebuie percepută, la nivelul GAL, ca o componentă 
importantă a etapei  de implementare a strategiei de dezvoltare locală. Astfel, este oportun 
să se stabilească încă de la început abordarea evaluării strategiei de dezvoltare locală şi, pe 
cât de detaliat posibil, principalele activităţi de evaluare. În acest scop s-a desfășurat 
activitatea de planificare a evaluării, care a: 

• identificat temele care se intenţionează a fi evaluate, clarificând totodată obiectivele 
şi scopul evaluării; 

• definit modul general de lucru, responsabilitățile privind procesul de evaluare, 
calendarul de lucru şi modalităţile de selectare a evaluatorilor (interni, externi sau în 
combinație); 

• furnizat tuturor persoanelor implicate în pregătirea sau aprobarea planului de evaluare 
(membrii Consiliului Director sau ai Comitetului de Coordonare a Evaluării, responsabili cu 
evaluarea din cadrul GAL) o perspectivă de ansamblu privind evaluarea care se va 
desfășura. 

Raportul de evaluare va fi prezentat în ședința Consiliului Director. De asemenea, 
acesta va fi analizat de echipa operațională a GAL, pentru a lua măsurile de corecție acolo 
unde acest lucru se impune. 

 

5. METODOLOGIA DE EVALUARE 

Ghidului Operaţional privind Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală 
recomandă triangularea surselor de date și a metodelor și tehnicilor de evaluare utilizate 
pentru a asigura o analiza riguroasă. Aşadar, au fost folosite 3 surse relevante, potrivite 
pentru a furniza informaţii utile în vederea unei evaluări eficiente. Celor trei surse, grupuri 
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ţintă, li s-au aplicat 2 metode de culegere a informaţiilor personalizate în funcţie de 
specificul grupului şi a aspectului abordat.  

Pentru o abordare corectă s-a avut în vedere Logica de intervenţie (varianta finală) ce 
a stat la baza elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală, aceasta indicându-ne atât intenţiile 
şi direcţiile privind domeniile de dezvoltare a teritoriului cât şi indicatorii de monitorizare, 
putând astfel stuctura un instrument de cercetare adecvat pentru determinarea ratei de 
succes a implementării.   

În privinţa Evaluării implementării SDL, colectarea de date utile din mediul extern a 
fost orientată către: 

1. Beneficiarii proiectelor (mediu extern principal) 

2. Beneficiarii evenimentelor locale organizate/co-organizate de GAL (mediu extern 
principal) 

3. Persoane din teritoriul GAL interesate de activitățile GAL (mediu extern secundar) 

Pentru mediul public extern au fost elaborate două chestionare, unul cu două întrebări 
de evaluare și 8 criterii de apreciere, și unul cu o întrebare și 11 criterii de apreciere, fiecare 
criteriu având câte 3 variante de apreciere, asigurând astfel realizarea unui sondaj de opinie 
pragmatic, simplu dar eficient, focusat pe obiectivul obținerii de date clare utile analizei. 
Totodată a folosită și metoda calitativă a observației, prin care echipa de implementare a 
colectat informații de la fața locului de la unii beneficiari GAL, întocmind o fișă de constatare 
în acest scop. 

Chestionarele au fost împărţite în două categorii, pentru două tipuri diferite de public: 

- Mediu extern primar – beneficiarii proiectelor și cei ai evenimentelor locale 

- Mediu extern secundar – persoane din teritoriului GAL (interesate de activitățile GAL) 

Echipa de implementare, componentă a mediului public intern, a realizat partea de 
studiu a documentelor, analiza datelor administrative, autoevaluarea documentelor fizice 
rezultate ca urmare a activităţii GAL întreprinse de la aprobarea SDL până la momentul de 
referință stabilit de către AM-PNDR, respectiv 01.10.2018.  Astfel, parte a mediului intern al 
GAL (resurse umane, echipa de implementare) a evaluat partea de  documente în vederea 
analizării stării actuale a GAL şi a progresului obţinut în urma implementării SDL. 

În conceperea întrebărilor din chestionar am considerat importante următoarele: 

- coerența și logica intervenției care stă la baza strategiei de dezvoltare locală 

- măsura în care a contribuit proiectul la îmbunătățirea competitivității firmei  
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- beneficiile obținute datorită existenței GAL-ului (implicit a metodei LEADER)  

- care sunt factorii interni și externi care au influențat sau influențează (pozitiv sau 
negativ) implementarea strategiei și rezultatele obținute  

- măsura în care a sprijinit SDL dezvoltarea beneficiarilor 

- importanța și eficiența activității GAL în teritoriu 

- transparența și profesionalismul angajațiilor GAL, cât și vizibilitatea evenimentelor 

 Chestionarele au fost efectuate direct prin tehnica față în față, realizându-se întâlniri 
cu beneficiarii. Dat fiind faptul că până la data de 01.10.2018 au fost eligibile și selectate 17 
proiecte la nivel de AFIR, am chestionat 22 de persoane, dintre care câteva fiind 
reprezentanții aceluiași beneficiar. 

 Pentru partea de promovare și vizibilitate au fost chestinoate 48 de persoane, locuitori 
din teritoriul GAL și participanți în marea lor majoritate la evenimentele organizate de GAL. 

Metodă 
Instrument 

de lucru 

Sursa 

datelor 

Limitări 

/constrângeri / 

măsuri de 

atenuare 

Întrebări de evaluare 

Studiul 

documentelor, 

 

 Analiza 

datelor 

administrative 

Formular de 

analiză 

Date 

secundare 
Nu a fost cazul. 

Pe baza documentelor de lucru 

existente la nivelul GAL-ului, s-au 

analizat: 

- Raportările de activitate; 

- Procese verbale ale întâlnirilor; 

- Proceduri de lucru; 

- Rapoarte de selecție; 

- Logica intervenției SDL; 

- SDL cu anexe. 

S-a urmărit: 

- Gradul de atingere a 

obiectivelor la nivel de măsuri; 

- Eficiența utilizării resurselor; 

- Eficacitatea utilizării 

resurselor. 

- Gradul de atingere a 
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indicatorilor financiar, de 

realizare și de rezultat 

Sondajul de 

opinie 
Chestionar 

Date 

primare 
Nu a fost cazul. 

Sondajul de opinie a fost realizat la 

nivelul teritoriului urmărindu-se:  

- Gradul de mulțumire față de 

imagine; 

- Gradul de informare față de 

stadiu implementare; 

- Propunerile de îmbunătățire 

funcționare GAL; 

- Realizările și neajunsurile la 

nivelul SDL și activității GAL. 

Au fost chestionați  subiecți din toate 

cele 8 UAT-uri din rândul 

beneficiarilor și locuitorilor. 

Chestionarul a fost aplicat față în 

față. Eșantionul a cuprins în final 48 

de subiecți. 

Observația 
Fișă de 

constatare 

Date 

primare și 

secundare 

Proiectele cu 

sprijin forfetar 

s-au bucurat de 

o procedură 

ceva mai facilă, 

ceea ce a permis 

realizarea 

integrală sau a 

unor activități 

de către 

beneficiari. 

Angajații GAL 

trebuie să 

Urmărind îndeplinirea acțiunilor 

asumate în cadrul capitolul IX al SDL 

Descrierea mecanismelor de 

gestionare, monitorizare, evaluare şi 

control a strategiei, au fost 

elaborate și aplicate Proceduri de 

lucru în vederea evaluării și 

monitorizării activităților 

beneficiarilor GAL.6 

                                                           
6
 http://www.galvaleamuntelui.ro/sesiuni-proiecte/proceduri-de-lucru.html  
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urmărească 

periodic stadiul 

proiectelor. 

 

 

6. CONSTATĂRILE ȘI CONCLUZIILE EVALUĂRII 
 

De la data semnării Acordului de finanțare și totodată a Contractului de finanțare 
subsecvent nr. 1, 07.12.2016, GAL Valea Muntelui a început efectiv activitatea de 
implementare a SDL, un avantaj major fiind menținerea personalului din cadrul Aparatului 
Tehnic în aceeași formulă ce a realizat implementarea SDL 2007 – 2013. 

Activitatea a fost de asemnea susținută de baza materială achiziționată în SDL 
precedent, însă a cunoscut un blocaj de aproximativ 6 luni, ca urmare a neclarităților 
adiminstrative de la nivel national, privind furnizarea de documente de lucru tipizate către 
GAL-uri. 

Cu toate acestea, până la finalul lunii august 2017 au fost efectuate/avizate majoritatea 
achizițiilor necesare desfășurării activităților etapei I din perioada 2014-2020. Evidența 
realizării este aceasta: 

Nr.
crt 

Denumire 
achizitie 

CAP. 
Buget 

Cod 
CPV 

Formular 
D 0.1L-

Fundame
ntare 

necesitati
i 

cumparar
ii directe 

Formular 
D1L-

Raport de 
verificare 

OJFIR 
BACAU 
privind 

fundamen
tarea 

necesitatii 
cumparari
i directe 

Denumire 
contract 
achizitie 
directa 

Fisa 
naveta 

transmit
ere 

documen
tatie 

achizitie 
directa 

Fisa 
naveta 
raspuns 
CRFIR 
IASI 

documen
tatie 

achizitie 
directa 

Clarificari 

Valoa
re 

achizi
tie 

fara 
tva 

1 ACHIZIȚIA 
SERVICII  DE 
AUDITARE 

FINANCIARA 

II 7921210
0-4 

32/10.01.2
017 

AVIZARE    
244/26.01.2

017 

Contract servicii 
auditare 

financiara Nr.33 
din 30.01.2017 

inregistrata GAL 
83 din 30.01.2017 

77/30.01.2
017 

AVIZARE 
270/06.02.

2017                        
271/06.02.

2017 

  45,000
.00 lei 

2 ACHIZIȚIA 
SERVICII   DE 

CONTABILITATE 

II 7921100
0-6 

28/10.01.2
017 

AVIZARE  
245/26.01.2

017 

Contract de 
prestari servicii 

privind 
VERIFICAREA 

CONTABILITATII, 
INTOCMIREA SI 

SEMNAREA 
SITUATIILOR 

FINANCIARE SI A 
DECLARATIILOR 

FISCALE 
Nr.1/01.02.2017 
inregistrat la GAL 
Nr.92/01.02.2017 

93/01.02.2
017 

AVIZARE 
296/07.02.

2017                                                
297/07.02.

2017 

ACT ADITIONAL                          
NR.1 

/07.02.2017 - 
specificare 
valabilitate 

contract 

10,800
.00 lei 
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3 ACHIZIȚIA                                         
UNUI MIJLOC DE 
TRANSPORT/AUT

OTURISM  

III 3411000
0-1 

5/ 
21.12.2016 

AVIZARE           
26/05.01.20

17 

Model                                                                
Contract 
vanzare-

cumparare Nr. 
204 din 

11.07.2017  

40/11.01.2
017 

NEAVIZARE 
87/17.01.2

017 

Beneficiarul nu 
a finalizat 

procedura de 
achizitie in 

sensul ca nu s-
au transmis 

notificarile de 
acceptare si 

implicit nu s-a 
semnat 

contractul de 
furnizare.Rede

punerea 
documentatiei 

complete. 

19.921
,85 

euro 

4 ACHIZIȚIA                                          
UNUI MIJLOC DE 
TRANSPORT/AUT

OTURISM  

III 3411000
0-1 

5/ 
21.12.2016 

AVIZARE             
26/05.01.20

17 

Contract 
vanzare-

cumparare Nr. 
204 din 

18.01.2017 
inregistrat la GAL 

Nr.47 din 
18.01.2017 

49/18.01.2
017 

AVIZARE 
140/20.01.

2017          
141/20.01.

2017 

  81,000
.00 lei 

5 ACHIZIȚIA 
PRODUSE,ACCES

ORII BIROU, 
CONSUMABILE 
BIROTICA SI 
PAPETARIE 

III 3019270
0-8, 

3019000
0-7 

20/10.01.2
017 

AVIZARE                                     
258/27.02.2

017 

Contract 
furnizare 

consumabile 
birotica si 

papetarie Nr.02 
din 30.01.2017 

inregistrat la GAL 
Nr.74 din 

30.01.2017 

75/30.01.2
017 

AVIZARE                  
274/06.02.

2017                                      
275/06.02.

2017 

  5,699.
98 lei 

6 ACHIZIȚIA 
SERVICII, 

MENTENENTA/RE
PARARE ŞI 

ÎNTREŢINERE 
COPIATOARE 

III 5031310
0-3 

5031320
0-4  

17/10.01.2
017 

AVIZARE                       
339/02.02.2

017 

Contract de 
prestrari servicii 

mentenanta 
/reparare si 
intretinere 

copiatoare Nr.2 
din 07.02.2017- 

inregistrat la GAL 
Nr.105 dinm 
07.02.2017 

106/07.02.
2017 

AVIZARE 
500/16.02.

2017                           
501/16.02.

2017 

  8,750.
00 lei 

7 ACHIZIȚIA 
PIESE,CONSUMAB
ILE,  ACCESORII 

si TONERE 
PENTRU 

FOTOCOPIATOAR
E  

III 3012500
0-1, 

3012512
0-8  

12/10.01.2
017 

AVIZARE                      
341/02.02.2

017 

Contract de 
furnizare piese, 
consumabile, 
accesorii si 

tonere pentru 
fotocopiatoare 

Nr.3 din 
07.02.2017-

inregistrat la GAL 
Nr.99/07.02.2017 

100/07.02.
2017 

AVIZARE 
498/16.02.

2017                           
499/16.02.

2017 

  14,491
.00 lei 

8 ACHIZITIA DE 
PRODUSE IT- 

PIESE, 
ACCESORII, 

ECHIPAMENTECA
LCULATOARE SI 

LAPTOP-URI 

III 3023710
0-0, 
3023700
0-9, 
3023720
0-1, 
3023730
0-2, 
4882000
0-2, 
3023310
0-2, 
3023132
-5 , 
3242000
0-
3,32422
000-7, 
3258111
00-0, 
4531432
0-0, 
3023741
0-6, 
3023746

136/28.02.
2017 

  NEAVIZARE 
753/16.03.2

017 

        9,802.
00 lei 
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0-1 

9 ACHIZITIA DE 
SERVICII 

MENTENANTA/RE
PARARE SI 

INTRETINERE 
ECHIPAMENTE IT 

SI SERVER 

III 5031200
0-5 

140/28.02.
2017 

 NEAVIZARE 
754/16.03.2

017 

        21,100
.00 lei 

10 ACHIZITIA DE 
PRODUSE IT –  

 PIESE, 
ACCESORII, 

ECHIPAMENTE 
CALCULATOARE 
si LAPTOP-URI  

 ACCESORII 
MODERNIZARE 

RETEA/INSTALAR
E RETEA PRIN 

CABLU SI  
ACHIZITIONARE 
SI INSTALARE 

SERVER 

III 3020000
0-1, 

3023710
0-0, 

3023700
0-9, 

3023720
0-1, 

3023730
0-2, 

4882000
0-2, 

3023310
0-2, 

3023132
-5 , 

3242000
0-3, 

3242200
0-7, 

3258111
00-0, 

4531432
0-0, 

3023741
0-6, 

3023746
0-1 

147/29.06.
2017 

AVIZARE                   
1833/18.07.

2017 

CONTRACT DE 
FUNRNIZARE  
PRODUSE IT – 

PIESE, 
ACCESORII, 

ECHIPAMENTE 
CALCULATOARE 

SI LAPTOP-
URI,ACCESORII 
MODERNIZARE 

RETEA/INSTALAR
E RETEA PRIN 

CABLU SI 
ACHIZITIONAREA 

SI INSTALARE 
SERVER 

Nr.67/28.07.2018
- inregistrat la 

GAL 
168/28.07.2017 

169/28.07.
2017 

AVIZARE               
3268/10.08

.2017                                 
3269/10.08

.2017 

  7,283.
23 lei 

11 ACHIZIȚIA 
SERVICII  

MENTENENTA si 
REPARARE  

ECHIPAMENTE 
IT, SERVER si 
RETEA LAN 

III 5031200
0 – 5 

151/29.06.
2017 

AVIZARE  
1832/18.07.

2017 

CONTRACT DE 
PRESTARI 
SERVICII 
SERVICII  

MENTENANTA si 
REPARARE 

ECHIPAMENTE IT-  
PC-uri, LAPTOP-
uri, SERVER si 
RETEA LAN Nr.   

85 /26.07.2017-
inregistrat la GAL 
Nr.161/26.07.201

7 

162/26.07.
2017 

AVIZARE   
3266/10.08

.2017                                 
3267/10.08

.2017 

  14,570
.00 lei 
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12 ACHIZIȚIA 
SERVICII 

ACTUALIZARE 
LUNARA, 

IMBUNATATIRE 
WEBSITE 

V 7241300
0-8 

24/10.01.2
017 

AVIZARE                   
259/27.01.2

017 

Contract de 
prestari servicii 

actualizare 
lunara, 

imbunatatire 
website Nr 

73/31.01.2017- 
inregistrat la GAL 
Nr.86/31.01.2017 

87/31.01.2
017 

AVIZARE 
272/06.02.

2017                                                                                                                        
273/06.02.

2017 

  11,830
.00 lei 

13 ACHIZIȚIA 
PRODUSE/BUNU
RI -MATERIALE 
DE ANIMARE, 
MATERIALE 

PROMOTIONALE, 
ARTICOLE 

VESTIMENTARE 
PERSONALIZATE 

SI PLACUTE 
INFORMATIVE  

PENTRU 
ASIGURAREA 

TRANSPARENTEI 

V 2246200
0-6  

43/13.01.2
017 

AVIZARE              
355/03.02.2

017 

Contract 
furnizare 

produse/bunuri 
materiale de 

animare , 
materialepromoti

onale, articole 
vestimentare 

personalizate si 
placute 

informative 
pentru asigurarea 

transparentei  
Nr.06/07.02.2017 

-inregistrat la 
GAL 112 din 
07.02.2017 

113/07.02.
2017 

NEAVIZARE 
497/16.02.

2017                          

nu au fost 
eligibile cele 3 

perechi de 
cizme si 5 
tricouri din 

cele 10 prinse 
in contract 

9,052.
00 lei 

14 ACHIZIȚIA 
PRODUSE/BUNU
RI -MATERIALE 
DE ANIMARE, 
MATERIALE 

PROMOTIONALE, 
ARTICOLE 

VESTIMENTARE 
PERSONALIZATE 

SI PLACUTE 
INFORMATIVE  

PENTRU 
ASIGURAREA 

TRANSPARENTEI 

V 2246200
0-6  

43/13.01.2
017 

AVIZARE              
355/03.02.2

017 

Contract 
furnizare 

produse/bunuri 
materiale de 

animare , 
materialepromoti

onale, articole 
vestimentare 

personalizate si 
placute 

informative 
pentru asigurarea 

transparentei  
Nr.06/07.02.2017 

-inregistrat la 
GAL 112 din 
07.02.2017 

113/07.02.
2017 

AVIZARE 
700/02.03.

2017                                   
701/02.03.

2017 

Act aditional 
Nr.1/17.02.201

7- fara 3 
perechi de 
cizme si 5 
tricouri din 

cele 10 prinse 
in contract 

8,602.
00 lei 

15 SERVICII 
SPOTURI, 

COMUNICATE DE 
PRESĂ, ANUNT 

ZIAR 
SERVICII DE 

PUBLICITATE 

V 7934100
0-6 

60/27.01.2
017 

AVIZARE            
491/17.02.2

017 

Contract prestari 
servicii SPOTURI, 
COMUNICATE DE 
PRESĂ, ANUNT 

ZIAR 
CONTRACT DE 
PUBLICITATE 

Nr.14/21.02.201 
- inregistrat la 

GAL 
127/21.02.2017 

125/21.02.
2017 

AVIZARE                   
785/ 

07.03.2017         
786/07.03.

2017       

  5,662.
80 lei 

16 ACHIZITIA 
SERVICII DE 

MASA PENTRU 
PARTICIPANTII 

LA ACTIVITATILE 
DE ANIMARE 

V 5530000
0-3 

57/27.01.2
017 

AVIZARE      
497/17.02.2

017 

Contract 
PRESTARI 

SERVICII DE 
RESTARURANT SI 

SERVIRE A 
MANCARII 

Nr.4/22.02.2017 
-inregistrat la 

GAL 
Nr.132/22.02.201

7 

133/22.02.
2017 

NEAVIZARE                                                                                                   
784/07.03.

2017 

nu are caracter 
rezonabil 

pretul de 82,57 
lei/persoana 

7,431.
30 lei 
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17 ACHIZIȚIA 
PRODUSE/BUNU

RI – 
CORT  

EXPOZIŢIONAL 
DEMONTABIL,  
PERSONALIZAT 

V 3952253
0-1  

154/25.07.
2017 

AVIZARE            
2081/04.08.
2017 

CONTRACT 
PENTRU 
ACHIZITIONARE 
DE PRODUSE-
CORTURI 
Nr. 10 din data 
de 11.08.2017- 
inregistrat la GAL 
Nr.181/11.08.201
7 

182/16.08.
2018 

AVIZARE  
3444/23.08
.2017                                 
3445/23.08
.2017 

  8,114.
24 lei 

18 ACHIZIȚIA 
PRODUSE/BUNU

RI –  
MOBILIER 
PENTRU 

ACTIVITATI DE 
PROMOVARE/INF

ORMARE- 
MESE SI SCAUNE 

V 3910000
0-3 

174/03.08.
2017 

AVIZARE     
2413/29.08.
2014 

CONTRACT 
PENTRU 
ACHIZITIONARE 
DE PRODUSE 
MOBILIER PENTRU 
ACTIVITATI DE 
PROMOVARE/INF
ORMARE- 
MESE SI SCAUNE 
Nr. I din data de 
04.09.2017-
inregistrat la GAL 
Nr.197/04.09.201
7 

198/04.09.
2017 

AVIZAT   5,422.
00 lei 

19 ACHIZITIA 
SERVICII DE 

MASA PENTRU 
PARTICIPANTII 

LA ACTIVITATILE 
DE ANIMARE 
CAPITOLUL V  

V 5552000
0-1  

185/16.08.
2017 

AVIZARE 
2417/29.08.
2017 

CONTRACT DE 
PRESTĂRI 
SERVICII 
Nr. 32 din  
08.09.2017- 
inregistrat la GAL 
Nr.203/08.09.201
7 

204/08.09.
2017 

AVIZAT   2,880.
00 lei 

 

Avizările achizițiilor au permis desfășurarea activităților în conformitate cu Calendarul 
Activităților. 

Au fost elaborate documentele aferente lansării Măsurilor de finanțare și în acest fel 
până la data de 01.10.2018 au fost deschise 3 Apeluri de selecție pentru următoarele măsuri și 
în următoarele perioade: 

Nr. 
Crt 

Nr. 
Sesiune Măsura Perioada Alocare 

publica 

1 

1 din 2017 

M1 - CONSTITUIREA ȘI 
PROMOVAREA FORMELOR 
ASOCIATIVE DE COOPERARE 

5 iulie - 4 august 
2017 

51.199,22 
Euro 

2  M5/4A   INFRASTRUCTURĂ DE 
PREVENIRE ȘI PROTECȚIE 
IMPOTRIVA INUNDAȚIILOR 

5 iulie - 4 august 
2017 

236.796,40 
Euro 
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3 MĂSURA 6/6A ÎNFIINŢAREA DE 
NOI ACTIVITĂŢI NEAGRICOLE 

5 iulie - 4 august 
2017 prelungire 
până pe 18 august 
2017 

383.994,17  
Euro 

4 Total M7 - ”DEZVOLTAREA 
ACTIVITĂŢILOR NEAGRICOLE 
EXISTENTE” 

5 iulie - 4 august 
2017 

192.954,02 
Euro 

5 M8 /6B - ”INVESTIŢII ÎN 
INFRASTRUCTURĂ ŞI SERVICII 

5 iulie - 4 august 
2017 

 522.790,34 
Euro 

6 M9/6B - ”INVESTIŢII ÎN 
INFRASTRUCTURA SOCIALĂ” 

5 iulie - 4 august 
2017 prelungire 
până pe 18 august 
2017 

111.358,31 
Euro 

7 M10/6B - ”SPRIJIN PENTRU 
INTEGRAREA MINORITĂȚILOR 

5 iulie - 4 august 
2017 prelungire 
până pe 18 august 
2017 

19.199,71 
Euro 

1 2 din 2017  M5/4A   INFRASTRUCTURĂ DE 
PREVENIRE ȘI PROTECȚIE 
IMPOTRIVA INUNDAȚIILOR 

28 decembrie 
2017 - 8 februarie 
2018 

127.390,40 
Euro 

2 MĂSURA 6/6A ÎNFIINŢAREA DE 
NOI ACTIVITĂŢI NEAGRICOLE 

28 decembrie 
2017 - 8 februarie 
2018 

103.994,17     
Euro 
suplimentat la 
120.000 Euro 
* 

3 M8 /6B - ”INVESTIŢII ÎN 
INFRASTRUCTURĂ ŞI SERVICII 

28 decembrie 
2017 - 8 februarie 
2018 

381.460,34 
Euro 

1 1 din 2018  M7 - ”DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢILOR 
NEAGRICOLE EXISTENTE” 

4 aprilie - 11 mai 
2018 prelungire 
până pe 21 mai 
2018 

392.954,02 
Euro 

2 Măsura 11/6B „DEZVOLTAREA 
ACTIVITĂŢII SOCIETĂŢII CIVILE” 

4aprilie - 11 mai 
2018 

185.597,18 
Euro 

   

Măsurile 1, 2, 3, 4 și 12 urmează a fi deschise în perioada martie-mai 2019. Acestea 
sunt aferente Art.35 și au avut parte de câteva neclarități privind modul de lucru. Apoi 
măsura privind schemele de calitate a fost gândită să poată oferi un spirjin complementar 
beneficiarilor de proiecte aferente M1 și M2 ce-și propun susținerea formelor associative în 
agricultură, în vederea procesării materiei prime locale. Astfel M3 urmează a fi lansată după 
selecția proiectelor de pe M1 și M2. 
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Măsura 4, dedicată promovării zonelor Natura2000, a devenit imposibil de implemetat 
datorită OUG 75/19.07.2018 prin care este elimnată noțiunea de custode al acestor zone, 
urmând să fie administrate de Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP). La 
momentul scrierii și aprobării SDL, pe teritoriul GAL existau custozi privați pentru siturile 
Natura2000. 

Măsura 12 este o măsură nou introdusă în luna august 2018 și își propune realizarea unei 
instruiri în domeniul promovării și a marketingului pentru minim 15 beneficiari de proiecte. 
Cum Măsura 7, dedicate activităților economice nonagricole și M1 și M2 pentru partea 
economică agricolă nu au fost încă epuizate, se amână deshiderea măsurii până la selecția 
finală a proiectelor ce vor acoperio sumele disponibile pe cele 3 măsuri.  

Apelurile de Selecție cât și Rapoartele de Selecție au fost publicate pe pagina de 
internet – www.galvaleamuntelui.ro - cât și la sediul GAL. 

 

Raportându-ne la valoarea totală disponibilă a SDL, măsurile GAL Valea Muntelui 
rămase a fi deschise reprezintă un procent de 18,16%.  

 
 
 
 
 

2,485,347.45 

2,033,889.35 

451,458.10 

Total Valoare SDL Valoare Măsuri deschise Valoare Măsuri nedeschise

Valorile măsurilor deschise/nedeschise (Euro)



                                            Comuna Asău, sat Straja, nr. 241, judeţul Bacău,  
                    cod poştal 607026, Tel./Fax.: 0234 382 091, www.galvaleamuntelui.ro, 

                          office@galvaleamuntelui.ro,  galvaleamuntelui@yahoo.com 
 

 
  

28/46 
 

200,000.00 € 
200,000.00 € 

7,000.00 € 
7,304.85 € 

257,131.00 € 

400,000.00 € 

453,444.84 € 

778,638.00 € 

30,689.00 € 

19,199.71 € 

104,940.05 € 

7,000.00 € 

M1/2A M2/1B M3/3A M4/4A M5/4A M6/6A M7/6A M8/6B M9/6B M10/6B M11/6B M12/1C

Alocarea financiară SDL modificată la 01.10.2018 

6.1 Situația pe măsurile SDL la 01.10.2018, sM 19.2  
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M1/2A - Sprijin pentru dezvoltarea și modernizarea exploatațiilor agricole 

Valoare alocată măsurii 200.000€. 
Valoare selectată 0€ 
Valoare disponibilă 200.000€ 
 
Măsura a făcut obiectul a două modificări complexe de SDL. 
Inițial la 23.06.2016 avea titulatura: M1/1A - Constituirea și promovarea formelor 
asociative de cooperare  
Alocare inițială - 51.199,22 € 

A fost lansată în perioada 5 iulie - 4 august 2017 și a fost selectat la GAL un proiect în 
valoare de 25.600€, proiect declarat neeligibil la OJFIR. 

Prima modificare de SDL din 14.06.2017 a vizat completarea Condițiilor de eligibilitate 
și corelarea Sumelor aplicabile și rata spirijinului cu valoarea din unitățile de bonusare. 

A doua modificare de SDL din 24.08.2018 a readaptat și modificat complet forma 
inițială, de la Art. 35, către Art. 17, păstrându-i destinația de măsură de sprijin pentru 
activități agricole. I-a fost suplimentată suma disponibilă la 200.000€ conform schemei de la 
pagina 9.  

*)Măsura urmează să fie lansată în perioada martie – aprilie 2019. 

 
M2/1B - Cooperare pentru dezvoltarea și promovarea lanțurilor scurte și a piețelor locale 

Valoare alocată măsurii 200.000€. 

M1/1A inițială M1/2A modificată*

51,199.22 € 

200,000.00 € 

Măsura 1
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Valoare selectată 0€ 
Valoare disponibilă 200.000€ 

Măsura a făcut obiectul a două modificări complexe de SDL. 

Inițial la 23.06.2016 avea o alocare de 403,193.87€. 

Prima modificare de SDL din 14.06.2017 a vizat corelarea Sumelor aplicabile și rata 
spirijinului cu valoarea din unitățile de bonusare. 

Datorită clarificărilor date de AFIR pentru implementarea măsurilor ce țin de Art.35 

A doua modificare de SDL din 24.08.2018 a readaptat și modificat forma inițială către 
sprijinirea unor proiecte inovatoare de către Grupuri Operaționale. Valoarea disponibilă a fost 
diminuată la 200.000€, conform schemei de la pagina 9. 

*) Măsura urmează să fie lansată în perioada martie – aprilie 2019. 

 

M3/3A - Scheme de calitate pentru produse agricole și alimentare   

Valoare alocată măsurii 27.000€. 

Valoare selectată 0€ 

Valoare disponibilă 27.000€ 

La 23.06.2016 avea o alocare inițială de 40,959.38€. 

M2/1B inițială M2/1B modificată*

403,193.87 € 

200,000.00 € 

Măsura 2
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Măsura a făcut obiectul unei modificări complexe de SDL, în 24.08.2018 valoarea 
disponibilă a fost diminuată la 27.000€, ca urmare a corelării cu sprijinul forfetar din Reg. UE, 
conform schemei de la pagina 9. 

*) Măsura urmează să fie lansată după selecția proiectelor pe M1 și M2 

 

M4/4A  - Investiții neproductive în gestionarea zonei Natura 2000  

Valoare alocată măsurii 7,304.85€. 

Valoare selectată 0€ 

Valoare disponibilă 7,304.85€ 

 Măsura nu a fost lansată inițial, fiind planificată a fi lansată pe finalul anului 2018. Între 
timp ea a devenit imposibil de implementat datorită OUG 75/19.07.2018 prin care este 
elimnată noțiunea de custode al acestor zone. Zonele Natura2000 vor fi administrate de către 
angenția nou înființată, Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP). La 
momentul scrierii și aprobării SDL, pe teritoriul GAL existau custozi privați pentru siturile 
Natura2000. 

Măsura urmează a fi lansată în această formă, dacă AM-PNDR va da o soluție favorabilă. 

 

M5/4A - Infrastructură de prevenire și protecție împotriva inundațiilor 

Valoare alocată măsurii 236,796€, majorată la 257,131€ (24.08.2018) 

Valoare selectată 207.130€ și valoare contractată 206.688€ - 2 proiecte. 

Valoare disponibilă 50.443€ 

M3/3A inițială M3/3A modificată*

40,959.38 € 

27,000.00 € 

Măsura 3
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     *) Suma disponibilă urmează a fi deschisă în perioada aprilie-mai 2019 

 

M6/6A - Înființarea de noi activități neagricole 

Valoare alocată măsurii 383,994.17€, majorată la 400,000.00€ (24.08.2018) 

Valoare selectată 330,000.00€ și valoare contractată 330,000.00€ - 5 proiecte. 

Valoare disponibilă 70.000€ 

     *) Suma disponibilă urmează a fi deschisă în perioada decembrie 2018 - februarie 2019 

 

 
 
 

M5/4A inițială M5/4A
selectată

M5/4A
contractată

M5/4A
modificată

M5/4A
disponibilă*

236,796.00 € 
207,130.00 € 206,688.00 € 

257,131.00 € 

50,443.00 € 

Măsura 5

M6/6A inițială M6/6A
selectată

M6/6A
contractată

M6/6A
modificată

M6/6A
disponibilă*

383,994.17 € 

330,000.00 € 330,000.00 € 

400,000.00 € 

70,000.00 € 

Măsura 6
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M7/6A - Dezvoltarea activităților neagricole existente   

Valoare alocată măsurii 392,954.02€, majorată la 453,444.84€ (24.08.2018) 
Valoare selectată 141,360.00€ și valoare contractată 141,360.00€ - 2 proiecte. 
Valoare disponibilă 312,084.00€ 

     *) Suma disponibilă urmează a fi deschisă în perioada decembrie 2018 - februarie 2019 

 

M8/6B  - Investiții în infrastructură și servicii publice 

Valoare alocată măsurii 652,790.34€, majorată la 778,638.00€ (24.08.2018) 
Valoare selectată 608,638€ și valoare contractată 601,173€ - 5 proiecte. 
Valoare disponibilă 177,465.00€ 

M7/6A inițială M7/6A
selectată

M7/6A
contractată

M7/6A
modificată

M7/6A
disponibilă*

392,954.02 € 

141,360.00 € 

68,810.00 € 

453,444.84 € 

312,084.00 € 

Măsura 7

M8/6B 
inițială 

M8/6B
selectată

M8/6B
contractată

M8/6B
modificată

M8/6B
disponibilă*

652,790.34 € 
608,638.00 € 601,173.00 € 

778,638.00 € 

177,465.00 € 

Măsura 8
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*) Suma disponibilă urmează a fi deschisă în perioada decembrie 2018 - februarie 
2019 

M9/6B Investiții în infrastructura socială 

Valoare alocată măsurii 111,358.31€, diminuată la 30,689.00 €€ (24.08.2018) 
Valoare selectată 30,689.00€ și valoare contractată 30,689.00€ - 1 proiect. 
Valoare disponibilă 0.00€, valoarea transferată conform figurii de la pagina 9. 

 

M10/6B  - Sprijin pentru integrarea minorităților locale  

Valoare alocată măsurii 19.199,71€ 

Valoare selectată 0,00€ și valoare contractată 0,00€. 

Valoare disponibilă 19.199,71€*. 

*)Suma disponibilă urmează a fi deschisă în perioada decembrie 2018 - februarie 
2019 

 

M11/6B - Dezvoltarea activității societății civile 

Valoare alocată măsurii 185,597.18€, diminuată la 104,940.05€ (24.08.2018) 

Valoare selectată 59,940.05€ și valoare contractată 59,940.05€. 

Valoare disponibilă 45,000.00€*. 

 

 

 

M9/6B 
inițială 

M9/6B
selectată

M9/6B
contractată

M9/6B
modificată

M9/6B
disponibilă*

111,358.31 € 

30,689.00 € 30,689.00 € 30,689.00 € 

0.00 € 

Măsura 9
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      *) Suma disponibilă urmează a fi deschisă în perioada decembrie 2018 - februarie 2019 

 

M12/1C - Sprijin pentru formarea şi informarea producătorilor agricoli şi agenţilor 
economici de pe teritoriul GAL 

Măsură de finanțare nou introdusă prin ultima modificare de SDL/24.08.2018. 
Valoare alocată măsurii 7,000€. 
Valoare selectată 0€ și valoare contractată 0€. 
Valoare disponibilă 7,000.00€*. 

Măsura urmează a fi lansată după încheierea selecției la nivel AFIR pentru M1, M2, M6 și 
M7, estimarea fiind pentru luna august 2019. 

 
6.2 Situația sumelor SDL la 01.10.2018, pe sM 19.4 – Funcționarea GAL 

Estimarea implementării Contractului de finanțare subsecvent nr.1 a fost făcută 
pentru solicitarea unui Avans de funcționare în valoare de 1,006,757.00lei și un Modul de 4 
Tranșe de plată care să asigure funcționarea pe cei 3 ani, cât și justificarea Avansului. 

Au fost depuse și decontate 2 Tranșe de plată în luna Martie 2018: 

Tranșa 1 = 35,672.45 lei 

Tranșa 2 = 486,248.80 lei 

Avansul de 1,006,757.00 lei a fost încasat în luna Decembrie 2016.  

M11/6B 
inițială 

M11/6B
selectată

M11/6B
contractată

M11/6B
modificată

M11/6B
disponibilă*

111,358.31 € 

30,689.00 € 30,689.00 € 

104,940.05 € 

45,000.00 € 

Măsura 11
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6.3 Centralizarea și rezultatele chestionarelor  
 

La nivelul BENEFICIARILOR a fost aplicat un chestionar la un număr de 22 de persoane. 
Rezultatul răspunsurilor: 

 Întrebarea 1.  

Având în vedere momentul de la care ați început informarea pentru condițiile de 
realizare a unui proiect și până la momentul depunerii proiectului efectiv la secretariatul 
GAL, vă rugăm să ne precizați cum ați relaționat cu angajații GAL în situația: 

 Obținerii informațiilor despre măsurile de finanțare? 

Foarte mulțumit Mulțumit Nemulțumit 
21 1 - 

   

 Anumitor neclarități legate de documentele de completat și furnizat? 

Foarte  mulțumit Mulțumit Nemulțumit 
20 2 - 

 

Tranșa 1 
decontată 

2% 

Tranșa 2 decontata 
24% 

Transa 3 in lucru 
21% 

Transa 4 decembrie 
2019 
53% 

Situație tranșe de plată pe sM 19.4 
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 Descrierii mecanismului privind realizarea și depunerea unui proiect (pașii ce au ținut de 
pregătirea proiectului: ce fel de documente, specialiști, contribuție proprie, etc… aveați 
nevoie)? 

Foarte mulțumit Mulțumit Nemulțumit 
19 3 - 

 
 Descrierii modului de implementare a unui proiect (ce trebuie să faceți după obținerea 

finanțării)? 

Foarte mulțumit Mulțumit Nemulțumit 
18 3 1 

 
 Planificării unei întâlniri la sediul GAL în timpul sau în afara timpului de lucru? 

Foarte mulțumit Mulțumit Nemulțumit 
18 4 - 

 
 Evaluării proiectului depus de dvs. ? 

Foarte mulțumit Mulțumit Nemulțumit 
20 2 - 

 
  Furnizării de documente ce țin de GAL, în vederea prezentării la AFIR pentru parcurgerea 

altor etape (evaluare, contractare, plată)? 

Foarte mulțumit Mulțumit Nemulțumit 
19 3 - 

 
 Evenimentelor de informare (întâlniri individuale, de grup/conferințe, la sediul primăriei) 

Foarte mulțumit Mulțumit Nemulțumit 
19 3 - 

 

     
 
 
 
 
 
 
 

87% 

12% 

1% Întrebarea 1 centralizat 

Foarte mulțumit -154 

Mulțumit - 21 

Nemulțumit - 1 
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 Întrebarea 2: 

Pornind de la experiența avută cu GAL-ul, în toate etapele de pregătire a 
proiectului,  vă rugăm să ne spuneți părerea dumneavoastră referitoare la utilitatea și 
rolul GAL-ului: 

 
 Considerați că existența GAL-ului în zona dvs. a fost/este benefică ?  

Cu siguranță da Așa și așa Mă descurcam și fără Sigur nu 
22 - - - 

 
 V-ați descurca la fel în obținerea finanțării făcând aplicația cu proiectul dvs. la nivel 

national?  

Cu siguranță da Așa și așa Mă descurcam și fără Sigur nu 
4 9 - 9 

o Completari de răspuns ale respondenților la chestionar la criteriul Sigur nu:  
”Clar nu, Nu cred că m-aș fi descurcat la fel, La nivel national nu era finanțare” 

 
 Condițiile de finanțare ale GAL vi s-au părut mai grele decât alte finanțări 

nerambursabile? 

Cu siguranță da Așa și așa Mă descurcam și fără Sigur nu 
3 8 - 11 

o Completari de răspuns ale respondenților la chestionar la criteriul Sigur nu: 
” Mi s-a părut benefic, Condițiile de finanțare mi se par mai bune decât alte finanțări 
despre care m-am documentat, Nu”  
 

 Relaționarea cu angajații GAL a fost facilă?  

Cu siguranță da Așa și așa Mă descurcam și fără Sigur nu 
21 - - 1 

 
 Ați cunoscut oameni noi din domeniul unde activați sau din domeniul în care ați depus 

proiectul din zona vecină localității dvs. sau din afară? 

Cu siguranță da Așa și așa Mă descurcam și fără Sigur nu 
18 1 - 3 

 
 Modul în care angajații GAL lucrează este clar? Vi s-a explicat ce rol are GAL-ul pentru 

finanțarea proiectului dvs.? 

Cu siguranță da Așa și așa Mă descurcam și fără Sigur nu 
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22 - - - 
 

 Finanțarea accesată prin GAL merită efortul timpului, banilor și nervilor investiți? 

Cu siguranță da Așa și așa Mă descurcam și fără Sigur nu 
21 1 - - 

 
 În cazul în care ați dori să realizați un alt proiect, ați dori să fie finanțat prin GAL?  

Cu siguranță da Așa și așa Mă descurcam și fără Sigur nu 
22 - - - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Chestionar aferent vizibilității și promovării GAL 

Întrebarea 3: 

Referitor la modul în care ați participat, ați văzut sau ați auzit despre evenimentele 
organizate de către GAL vă rugăm să ne precizați următoarele aspecte legate de 
promovarea, vizibilitatea și accesibilitatea acestora: 

 

 Cum ați auzit/văzut despre Evenimentele GAL (Târgul Gospodăriilor de Produse 
Montane) : 

Canale/locuri Foarte 
mulțumit Mulțumit Nemulțumit 

Website GAL 29 9 10 
Primarie 30 6 12 

75% 

11% 

14% 
Întrebarea 2 centralizat 

Cu siguranță da -133 

Așa și așa - 19 

Sigur nu - 24
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Retele sociale 
(Facebook, etc..) 

35 7 6 

Pliante 29 10 9 
Anunt/Reclama 
radio 31 7 10 

Anunt/Reclama 
TV 22 7 19 

Angajati GAL 43 3 2 
Oameni din 
localitate 22 18 8 

Emisiune Radio 28 8 12 
Emisiune TV 26 10 12 
Altele...  PRESA 
SCRISA, email 

6  1 

Aprecierea respondenților pe criteriile de selecție pentru canale/locuri de comunicare 
considerate a fi cele mai bune sau cele cu care au interacționat cel mai bine din prisma unei 
accesibilități eficiente în cazul promovării evenimentelor GAL s-a clasat astfel: 

Canale/locuri Foarte 
mulțumit Canale/locuri Mulțumit Canale/locuri Nemulțumit 

Angajati GAL 43 Oameni din 
localitate 18 Anunt/Reclama 

TV 19 

Retele sociale 
(Facebook, 

etc..) 
35 Pliante 10 Emisiune TV 12 

Anunt/Reclama 
radio 31 Emisiune TV 10 Emisiune Radio 12 

Primarie 30 Website GAL 9 Primarie 12 
Website GAL 29 Emisiune Radio 8 Website GAL 10 

Pliante 29 
Retele sociale 

(Facebook, 
etc..) 

7 Anunt/Reclama 
radio 10 

Emisiune Radio 28 Anunt/Reclama 
radio 7 Pliante 9 

Emisiune TV 26 Anunt/Reclama 
TV 7 Oameni din 

localitate 8 

Anunt/Reclama 
TV 22 Primarie 6 

Retele sociale 
(Facebook, 

etc..) 
6 

Oameni din 
localitate 22 Angajati GAL 3 Angajati GAL 2 

Altele...  
PRESA SCRISA, 

email 
6 

Altele...  
PRESA SCRISA, 

email 
 

Altele...  
PRESA SCRISA, 

email 
1 
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 Cum vi s-a părut calitatea și utilitatea informațiilor auzite/văzute în general? 
 

Canale/locuri Foarte 
mulțumit Mulțumit Nemulțumit 

Website Gal 28 13 7 

Primarie 
24 13 11 

Retele sociale 
(Facebook, etc..) 

36 5 7 

Pliante 24 10 14 
Anunt/Reclama 
radio 29 6 13 

Anunt/Reclama TV 25 7 16 
Angajati GAL 36 10 2 
Oameni din 
localitate 25 17 6 

Emisiune Radio 28 10 10 
Emisiune TV 27 10 11 
Altele… PRESA 
SCRISA 

3  1 

 

Aprecierea calității și utilității informațiilor respondenților pe criteriile de selecție 
pentru canale/locuri de comunicare prin care informațiile oferite de GAL au ajuns la ei s-a 
clasat astfel: 

Canale/locuri Foarte 
mulțumit Canale/locuri Mulțumit Canale/locuri Nemulțumit 

Retele sociale 
(Facebook, 

etc..) 
36 Oameni din 

localitate 17 Anunt/Reclama 
TV 16 

Angajati GAL 36 Website Gal 13 Pliante 14 
Anunt/Reclama 

radio 29 Primarie 13 Anunt/Reclama 
radio 13 

Website Gal 28 Angajati GAL 10 Primarie 11 
Emisiune Radio 28 Emisiune Radio 10 Emisiune TV 11 

Emisiune TV 27 Emisiune TV 10 Emisiune Radio 10 
Anunt/Reclama 

TV 25 Pliante 10 Website Gal 7 

Oameni din 
localitate 25 Anunt/Reclama 

TV 7 
Retele sociale 

(Facebook, 
etc..) 

7 

Primarie 24 Anunt/Reclama 
radio 6 Oameni din 

localitate 6 
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Pliante 24 
Retele sociale 

(Facebook, 
etc..) 

5 Angajati GAL 2 

Altele… PRESA 
SCRISA 3 Altele… PRESA 

SCRISA  Altele… PRESA 
SCRISA 1 

 
 

 Cum și unde ați auzit/văzut prima dată despre GAL? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selecțiile respondenților, pe criterii pentru primul canal/loc de comunicare unde au 
auzit/văzut prima dată despre GAL, s-au clasat astfel: 

Canale/locuri Foarte 
mulțumit Canale/locuri Mulțumit Canale/locuri Nemulțumit 

Intalniri locale 31 Primarie 11 Anunt/Reclama 
TV 16 

Angajati GAL 30 Pliante 11 Pliante 14 

Primarie 28 Website Gal 10 Anunt/Reclama 
radio 13 

Retele sociale 
(Facebook, 

etc..) 
24 Oameni din 

localitate 10 Primarie 11 

Targuri 24 Intalniri locale 6 Emisiune TV 11 

Website Gal 19 Retele sociale 
(Facebook, 6 Emisiune Radio 10 

Canale/locuri Foarte 
mulțumit Mulțumit Nemulțumit 

Website Gal 19 10 19 

Primarie 28 11 9 

Retele sociale 
(Facebook, etc..) 24 6 18 
Pliante 17 11 20 
Anunt/Reclama radio 15 3 30 
Anunt/Reclama TV 12 3 33 
Angajati GAL 30 4 14 
Oameni din localitate 17 10 21 
Emisiune Radio 15 4 29 
Emisiune TV 15 6 27 

Targuri 24 5 19 
Intalniri locale 31 6 11 
Altele __________ 2 

 
3 
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etc..) 
Pliante 17 Emisiune TV 6 Website Gal 7 

Oameni din 
localitate 17 Targuri 5 

Retele sociale 
(Facebook, 

etc..) 
7 

Emisiune TV 15 Angajati GAL 4 Oameni din 
localitate 6 

Emisiune Radio 15 Emisiune Radio 4 Angajati GAL 2 
Anunt/Reclama 

radio 15 Anunt/Reclama 
radio 3 Altele… PRESA 

SCRISA 1 

 

 Pe care canale/locații de informare considerați că ar fi bine să se concentreze în 
viitor GAL-ul? 
 

Canale/locuri Foarte 
mulțumit Mulțumit Nemulțumit 

Website Gal 30 8 10 

Primarie 
21 12 15 

Retele sociale 
(Facebook, etc..) 

38 2 8 

Pliante 24 12 12 
Anunt/Reclama 
radio 26 9 13 

Anunt/Reclama 
TV 27 8 13 

Angajati GAL 33 5 10 
Oameni din 
localitate 24 8 16 

Emisiune Radio 28 11 9 
Emisiune TV 28 11 9 

Targuri 
37 6 5 

Intalniri locale 37 6 5 
Altele 
__________ 2  4 

 
 

Selecțiile respondenților, pe criterii de selecție privind canalele/locurile de comunicare 
pe care ar trebui să se concentreze GAL-ul, s-au clasat astfel: 
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Canale/locuri Foarte 
mulțumit Canale/locuri Mulțumit Canale/locuri Nemulțumit 

Retele sociale 
(Facebook, 

etc..) 
38 Primarie 12 Oameni din 

localitate 16 

Targuri 37 Pliante 12 Primarie 15 

Intalniri locale 37 Emisiune Radio 11 Anunt/Reclama 
radio 13 

Angajati GAL 33 Emisiune TV 11 Anunt/Reclama 
TV 13 

Website Gal 30 Anunt/Reclama 
radio 9 Pliante 12 

Emisiune Radio 28 Oameni din 
localitate 8 Website Gal 10 

Emisiune TV 28 Anunt/Reclama 
TV 8 Angajati GAL 10 

Anunt/Reclama 
TV 27 Website Gal 8 Emisiune Radio 9 

Anunt/Reclama 
radio 26 Targuri 6 Emisiune TV 9 

Pliante 24 Intalniri locale 6 
Retele sociale 

(Facebook, 
etc..) 

8 

Oameni din 
localitate 24 Angajati GAL 5 Targuri 5 

 
 

7. CONCLUZII, RECOMANDĂRI și LECȚII ÎNVĂȚATE 
 

Centralizarea intențiilor exprimate de beneficiari denotă faptul că GAL-ul are un rol 
important în teritoriu, nu numai din faptul disponibilității unor resurse financiare, dar 
utilitatea existenței lui apare și din faptul că există o comunicare permanentă, ușor de făcut, 
prin care sunt clarificate și înțelese situațiile la ”firul ierbii”. 

Rezultatele dovedesc faptul că GAL-ul a evoluat mult de la înființarea lui, angajații 
GAL, liderii locali, alături de membrii cât și de beneficiari au dobândind noi competențe. 
Totodată și-au îmbunătățit capacitatea de lucru și de abordare a ideilor astfel încât prin 
GAL, s-a creat o rețea de oameni ce au înțeles rolul lor ca și grup, prin elaborarea și însușirea 
de noi metode de lucru ce le-au permis să atingă rezultate concrete. Interacțiunea 
permanentă cât și aceste rezultate au creat și au consolidat convingerea mentală că se pot 
dezvolta local idei benefice ce pot da un nou sens celor ce trăiesc aici și pot fi la rândul lor 
multiplicate. 
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Din toate aceste interacțiuni sentimentul de încredere a crescut atribuind GAL-ului 
notorietate locală în majoritatea sectoarelor în care există actori interesați și activi. 

Considerăm astfel atins nivelul prin care se poate dovedi eficiența metodei LEADER 
la nivelul teritoriului GAL. Atât capitalul social cât și guvernanța locală au fost 
îmbunătățite prin munca susținută a echipei tehnice, acestea generând rezultate 
îmbunătățite, ce ar fi fost cu mult mai greu, dacă nu chiar imposibil de obținut altfel. 

 Modul de promovare s-a dovedit a fi unul eficient și poate fi menținut pâna la 
finalizarea prezentei SDL. Este de preferat a fi menținute recomandările privind lansările de 
apeluri estimate pentru 2019, astfel încât toate măsurile GAL să ajungă la  beneficiarii locali. 

Factorii de succes Factorii de insucces 
Interni Externi Interni Externi 

- Angajații GAL 
- Partenerii 
- Perseverența și 
adaptabilitatea 
echipei tehnice GAL 
- Organizarea de 
evenimente locale 
- Permanenta 
orientare către 
rezultat 

- Actori locali 
interesați de 
dezvoltarea zonei GAL 
- Zona montană cu 
multe resurse 
- Deschiderea 
autorităților pentru 
co-organizarea de 
evenimente 
- Clarificarea 
procedurilor și buna 
comunicare la nivelul 
AM-PNDR și Serviciul 
LEADER AFIR 

- Comunicare 
insuficientă între 
membri și angajați a 
dus/duce uneori la 
neîncadrarea în 
termene și 
neasumarea de 
activități, acțiuni 
- Incompatibilități și 
animozități între 
persoane, crează 
situații în afara 
activității 
profesionale 
- Ambițiile actorilor 
locali, uneori în afara 
contextului, duc la 
întârzierea sau uneori 
sistarea unor proiecte  

- Interpretările 
diferite ale 
procedurilor AFIR pe 
nivelurile de 
organizare 
județeană, regional, 
națională 
- Modificările 

procedurale și 
legislative continue  

 

I. Logica intervenţiei  Strategiei de Dezvoltare Locală 
 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? 

Puțin relevantă Relevantă 
Foarte 

relevantă 

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

Puțin coerentă Coerentă 
Foarte 

coerentă 
II. Contribuţia operațiunilor realizate la atingerea obiectivelor prevăzute de strategie 
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CONTRIBUȚIA SDL LA ARIA DE INTERVENȚIE 6B 

 

Măsura Alocarea 
publică totală 

M8/6B  - Investiții în infrastructură și servicii publice 778,638.00 

M9/6B Investiții în infrastructura socială 30,689.00 
M10/6B  - Sprijin pentru integrarea minorităților locale  19,199.71 
M11/6B - Dezvoltarea activității societății civile 104,940.05 

Total arie de intervenție 933,466.76 
 

În ce măsură au fost atinse obiectivele strategiei? 
În mică măsură 

În măsură 
medie 

În mare 
măsură 

Probabilitatea atingerii acestor obiective în viitor, 
având în vedere progresul înregistrat până la data 
evaluării? 

Redusă Medie Ridicată 

III. Valoarea adăugată datorată metodei LEADER 
Ce beneficii au fost obținute datorită metodei LEADER ? (dezvoltarea capitalului social local, 
rezultatele obținute prin implementarea strategiei, îmbunătățirea guvernanței locale) 
Percepția actorilor locali privind gradul de 
îmbunătățire a capitalului social datorită aplicării 
metodei LEADER 

Nu am remarcat 
o îmbunătățire 

Îmbunătățire 
medie 

Îmbunătățire 
mare 

Percepția actorilor locali privind rezultate ale SDL 
mai bune datorită aplicării metodei LEADER 

Nu am remarcat 
o îmbunătățire 

Îmbunătățire 
medie 

Îmbunătățire 
mare 

Percepția actorilor locali privind gradul de 
îmbunătățire a guvernanței la nivel local datorită 
aplicării metodei LEADER 

Nu am remarcat 
o îmbunătățire 

Îmbunătățire 
medie 

Îmbunătățire 
mare 

IV. Contribuția SDL la aria de intervenție 6B 
În ce măsură a sprijinit SDL dezvoltarea locală în 
zonele rurale? 

În mică măsură 
În măsură 

medie 
În mare 
măsură 


