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1.Introducere 
 
Evaluarea intermediară a Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020 a Asociației Transilvană 

Brașov Nord reprezintă un efort comun depus de echipa de evaluatori, echipa GAL, membrii 

parteneriatului, beneficiari în contextul unei abordări participative pentru a înțelege 

aspectele relevante ale perioadei de implementare a Strategiei între data semnării primului 

contract subsecvent de finanțare aferent Submăsurii 19.4 (22.11.2016) și 01.10.2018. 

 

Scopul evaluării a fost analizarea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului 

Grupului de Acțiune locală Asociația Transilvană Brașov Nord pentru perioada 2014-2020, 

identificarea realizărilor și lacunelor în  implementare și oferirea recomandărilor 

corespunzătoare pentru a spori relevanța și eficacitatea acesteia. 

 

Evaluarea participativă este un instrument potrivit pentru: 

- a avea o imagine per ansamblu asupra perioadei evaluate; 

- a introduce măsuri corective, dacă este cazul; 

- a îmbunătății implementarea strategiei actuale; 

- a identifica lecțiile învățate pentru echipa de implementare a SDL;  

- a identifica lecțiile învățate în vederea realizării strategiilor viitoare. 

 

Prezenta evaluare urmărește să ofere răspunsuri privind următoarele teme: 

 

• Relevanța intervenției față de nevoile socio-economice prezente în teritoriu; 

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

• Nivelul de eficiență cu care au fost utilizate resursele pentru obținerea 

rezultatelor; 

• În ce măsură efectele obținute se datorează intervenției, independent de alți 

factori sau alte intervenții care au influențat aceste efecte; 

• Șansele ca rezultatele obținute să fie menținute sau dezvoltate în viitor; 

• Impactul activităților de animare a teritoriului; 

• Valoarea adăugată LEADER în teritoriu. 

 

Echipa de evaluare: 

Procesul de evaluare a fost coordonat de managerul GAL (desemnat Responsabil de evaluare), 

realizată de evaluatori independenți externi, implicând Comitetul de Coordonare a evaluării, 

personalul de execuție, membrii Consiliului Director, beneficiari ai măsurilor de finanțare și 

alte persoane care dețin informații relevante pentru procesul de evaluare. 
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Responsabil de evaluare: Cristina Mircea – Manager GAL ATBN 

Evaluatori independenți externi: Istvan Szabo – evaluator acreditat și Solyom Zsuzsa – 

sociolog. 

 

Membri ai echipei executive a GAL ATBN: 

- Magdalena Dinu – expert tehnic (evaluator proiecte) 

- Mihaela – Mădălina Cristea-Ioan – expert tehnic (evaluator proiecte) 

- Otilia Carmen Riscu – responsabil financiar 

- Daniel Postu – animator comunitar 

 

Perioada de referință a evaluării privind implementare SDL 2014-2020 - GAL ATBN  

22.11.2016 – 01.10.2018 

 

Perioada realizării evaluării: ianuarie – februarie 2019 

2. Rezumat 
 

Stadiul implementării Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020 pentru teritoriul Grupului de 

Acțiune Locală Asociația Transilvană Brașov Nord poate fi rezumat pornind de la următorii 

indicatori: numărul proiectelor selectate, numărul contractelor de finanțare semnate, 

numărul locurilor de muncă create. În perioada de referință pentru procesul de evaluare 

intermediară au fost lansate 5 măsuri de finanțare, au fost selectate pentru finanțare de către 

GAL 25 de proiecte, din care 23 au semnat contract de finanțare cu AFIR. Prin cele 23 de 

contracte de finanțare beneficiarii și-au asumat înființarea a 22 locuri de muncă la nivelul GAL 

ATBN. În perioada de referință a evaluării intermediare un proiect a fost finalizat și a fost creat 

1 loc de muncă. 

 

Până la data de 1 octombrie 2018 din bugetul alocat, de 2.038.661,41 de euro s-a contractat 

suma de 1.267.801,00 euro și s-au efectuat plăți către beneficiari în valoare de 863.352,54 

euro. Suma contractată reprezintă 62,63% din bugetul, în timp ce plățile sunt în procent de 

42,35% din bugetul total al SDL.   

 

Implementarea Strategiei creează un context favorabil pentru dezvoltarea capitalului social 
la nivelul teritoriului și la îmbunătățirea nivelului de trai pentru membrii comunităților aflate 
în teritoriul GAL ATBN, 
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3. Contextul evaluării 
 

3.1 Strategia de Dezvoltare Locală 2014-2020 a GAL Asociația Transilvană 
Brașov Nord 
 

Asociația Transilvană Brașov Nord implementează Strategia de Dezvoltare Locală 2014 -2020 
pe baza Autorizației de funcționare  nr. 048 din data de 01.09.2016 emisă de MADR prin 
Direcția Generală Dezvoltare Rurală, Autoritatea de Management pentru PNDR.  
 

 
 
Primul contract subsecvent de finanțare pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare 
Locală a fost semnat în data de 22.11.2016 cu termen de finalizare 21.12.2019. 

 

 
 

 
Perioada de referință pentru evaluarea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală 2014 
- 2020 a GAL ATBN este 22.11.2016 și 01.10.2018. 
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3.1.1. Contextul organizațional 
 

Dezvoltarea durabilă a comunităților din nordul județului Brașov a constituit premisa 

înființării GAL Asociația Transilvană Brașov Nord, prin parteneriatul format în anul 2009 de 

actori direct interesați în  dezvoltarea  comunităților  pe  care  le reprezintă,  atât d in punct 

de vedere al creșterii calității vieții prin oferirea de servicii și infrastructură  moderne,  cât și 

din punct de vedere al conservării patrimoniului local și al creării cadrului pentru dezvoltarea 

de afaceri. 

Parteneriatul actual GAL Asociația Transilvană Brașov Nord are în componență 52 de membri, 

din care: 

• 14 parteneri publici: cele 13 autorități publice locale, care definesc teritoriul GAL 

ATBN și Consiliul Județean Brașov. 

• 21 parteneri privați: societăți comerciale sau mici întreprinzători care  desfășoară  

activități economice în diferite și care sunt interesați să sprijine dezvoltarea  

mediului  economic  din  teritoriu  și crearea  de noi oportunități de angajare pentru 

populație. 

• 17 organizații care reprezintă societatea civilă și activează în domeniul conservării   

patrimoniului   natural și  cultural, al  dezvoltării   și integrării   comunităților  rome,   

care au   ca   obiective promovarea turismului, sprijinirea agricultorilor din zonă,  

promovarea și apărarea intereselor femeilor din mediul rural, îmbunătățirea și 

creșterea accesului la serviciile sociale pentru populația dezavantajată.  

Parteneriatul GAL ATBN 

52 parteneri 

14 autorități publice 21 parteneri privați 17 ONG 

− 13 autorități publice locale 

− Consiliul Județean Brașov 

− 14 societăți cu 
răspundere limitată 

− 1 societate pe acțiuni 

− 4 întreprinderi 
individuale 

− 2 persoane fizice 

autorizate 

− 7 din domeniul conservării și 
dezvoltării patrimoniului 
cultural și natural; 

− 3 din domeniul sprijinirii 
comunităților marginalizate și 

vulnerabile (romi, femei); 

− 6 forme asociative din 
domeniul agricol și silvic; 

− 1 asociație de dezvoltare 
intercomunitară. 

 

 

Autoritățile publice reprezintă 26,92% din totalul membrilor GAL, 40,38% sunt reprezentanții 

sectorului privat, iar reprezentanții societății civile au o pondere de 32,69%.  
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Sferele de interes și ariile de  acțiune  ale  partenerilor GAL ATBN sunt  complementare,  
diferitele sectoare sunt reprezentate astfel: administrația  publică are o pondere de 27%, 
industria 6%, serviciile 23%, agricultura  21%, societatea civilă 19%, sectorul silvic 2%  și cultele 
2%. 
 

3.1.2. Aspecte privind planificarea obiectivelor pentru SDL. Priorități și măsuri. 
 

Strategia  de dezvoltare locală  propune, ca principale obiective: 

• Dezvoltarea   agriculturii   prin   creșterea   viabilității   exploatațiilor,   diversificarea 

activităților  de procesare și marketing  și prin valorificarea produselor locale; 

• Dezvoltarea durabilă a economiei locale prin valorificarea responsabilă a resurselor 

locale, diversificarea serviciilor și produselor și crearea de locuri de muncă; 

• Creșterea calității vieții în teritoriul GAL ATBN prin consolidarea capitalului social, 

integrarea socială a grupurilor vulnerabile, revitalizarea patrimoniului local și 

modernizarea serviciilor de bază și a infrastructurii la scară mică. 

În  urma  desfășurării întâlnirilor  publice organizate la nivelul teritoriului și  a  întâlnirilor  cu  

partenerii,  a  factorilor  direct  interesați  de dezvoltarea  teritoriului  GAL  ATBN,  pe  baza 

nevoilor  identificate,  a celor  rezultate  din analiza  SWOT  și  a  concluziilor  Raportului  de 

cercetare   au fost ierarhizate prioritățile de dezvoltare a teritoriului din zona de nord a 

județului Brașov după cum urmează: 

 

1. Prioritatea  P6 „Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării 

economice în zonele rurale”; 

2. Prioritatea  P2  „Creșterea  viabilității  exploatațiilor  și  a  competitivității  tuturor 

tipurilor  de  agricultură  în  toate  regiunile  și  promovarea  tehnologiilor  agricole 

inovatoare si a gestionării durabile a pădurilor”; 

3. Prioritatea P1 „Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, în 

silvicultură și în zonele rurale”.  

Pentru a răspunde  priorităților  identificate în strategia GAL ATBN, au fost stabilite 7 măsuri  

care  contribuie  la  îndeplinirea  obiectivelor  de  dezvoltare,  priorităților  Uniunii Europene  

în  materie  de  dezvoltare  locală  și  implicit  la  domeniile  de  intervenție  ale acestora, așa 

cum sunt definite de Reg. (UE) 1305/2013. 

Cele  7  măsuri  au  fost  astfel  structurate  încât  să  asigure  dezvoltarea  mai  multor  domenii  

identificate  ca  prioritare  la  nivel  local,  mai  exact:  dezvoltarea  agriculturii, sprijinirea 

asociativității, încurajarea diversificării și modernizării sectorului neagricol, sprijinirea  

investițiilor  în  serviciile  și  infrastructura  de  uz  public,  a celor  care  vizează infrastructura   

socială  și  incluziunea  minorităților,   dezvoltarea  capitalului  social  etc., evitându-se  situația  

ca  sprijinul  să  fie  direcționat  către  un  singur  sector.  Abordarea integrată  a  nevoilor  
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identificate  este  evidențiată  și  de  complementaritatea  și  sinergia existente între cele 7 

măsuri. 

Codificarea măsurilor  s-a făcut raportat la domeniile de intervenție principale cărora le 

corespund: 

- M1/2A „Modernizarea exploatațiilor  agricole, procesare și marketing local”; 

- M2/2B „Tineri fermieri și ferme mici”; 

- M3/6A „Diversificarea  activităților  neagricole”; 

- M4/6A „Modernizarea activităților  neagricole”; 

- M5/6B „Revitalizarea  patrimoniului  local, servicii de bază și infrastructură la scară 

mică pentru teritoriul GAL ATBN”; 

- M6/6B „Investiții în infrastructura  socială și pentru incluziunea minorităților”; 

- M7/1B „Consolidarea capitalului social” 

Corespondența  fiecărei  măsuri  cu  obiectivele  de  dezvoltare  rurală,  prioritățile  și domeniile 

de intervenție menționate la art. 4 și 5 din Reg. (UE) nr. 1305/2013, precum și indicatorii  

specifici (cantitativi  și calitativi)  pe baza cărora se va face monitorizarea sunt redate în tabelul 

de mai jos. 
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Obiectivul de 

dezvoltare 

rurală 1 

 

 

 

Obiective 

transversale 

- Inovare 

- Mediu și 

climă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectivul de 

dezvoltare 

rurală 3 

Obiective 

transversale: 

- Inovare  

- Protecția și 

climă   

 

 

 

Priorități de 

dezvoltare 

rurală  

Domenii de 

intervenție  

 

 

Măsuri   

Indicatori de rezultat  

P1  1A)    

1B)  M7/1B  Numărul total de operațiuni de cooperare 

sprijinite în cadrul măsurii de cooperare 

[articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 

1305/2013]: 1 

Cheltuielile publice totale: 75.000 de euro. 

1C)    

Priorități de 

dezvoltare 

rurală  

Domenii de 

intervenție  

 

Măsuri   

 

Indicatori de rezultat  

P2  2A)  M1/2A Numărul de exploatații agricole/beneficiari 

sprijiniți: 2 

Locuri de muncă create: 1 

Cheltuielile publice totale: 200.000 de euro 

2B)  M2/2B Numărul de exploatații agricole/beneficiari 

sprijiniți: 7  

Cheltuielile publice totale: 245.000 de euro 

P6  6A)  M3/6A  Locuri de muncă create: 6 

Cheltuielile publice totale: 430.000 de euro 

M4/6A Locuri de muncă create: 2 

Cheltuielile publice totale: 200.000 de euro 

6B)  

  

M5/6B Populație netă care beneficiază de servicii / 

infrastructură îmbunătățită: 1000 

Cheltuielile publice totale: 245.000 de euro 

M6/6B Populație netă care beneficiază de servicii / 

infrastructură îmbunătățită: 50 

Cheltuielile publice totale: 100.000 de euro 

 

În subsidiar, măsurile răspund și altor priorități decât cele menționate în tabelul de mai jos, 

mai exact priorităților: 

-  P3 Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea 

produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor  în agricultură  

- P5 Promovarea utilizării  eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o  economie 

cu emisii reduse de carbon  și reziliență la schimbările climatice în sectoarele agricol, 

alimentar și silvic aceste aspecte fiind evidențiate în fișele măsurilor M7/1B 

“Consolidarea capitalului social” și M3/6A „Diversificarea activităților neagricole”.  
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3.1.3 Alocarea financiară a strategiei 
 

Suma  publică  totală  alocată  pentru  implementarea  strategiei  de  dezvoltare  locală 

este de 2.548.326,76 de euro, din care: 

-  componenta A - 1.868.776,76  d e Euro, care pornește de la 

următoarea formulă de calcul: 

Calcul conform populației 

din teritoriul GAL ATBN 

19,84 Euro/locuitor * 35.691 

locuitori = 708.109,44 de Euro 

Calcul conform suprafața 

teritoriului GAL ATBN 

985,37 Euro/km² * 1.177,90 

km² = 1.160.667,32 de Euro 

 

- Componenta B – 679.550 de euro, reprezentând o bonificație primită pentru 

calitatea strategiei. 

 

Din  totalul  de  2.548.326,76 de  Euro,  2.038.661,41  de Euro  sunt  alocați  pentru 

implementarea Strategiei de Dezvoltare în cadrul Sub-măsurii 19.2 “Sprijin pentru 

implementarea  acțiunilor  în cadrul  strategiei  de dezvoltare  locală”,  iar 509.665,35  de 

Euro vor reprezenta bugetul pentru cheltuielile de funcționare și animare a teritoriului 

și sunt aferente Sub-măsurii 19.4 „Sprijin pentru costurile de funcționare și animare”. 

 

Total buget 2.548.326,76 Euro  

Din care pentru implementarea SDL 2.038.661,41 Euro 

Din care pentru cheltuielile de 

funcționare și animare a teritoriului 

509.665,35  Euro  

Ierarhia priorităților de dezvoltare a teritoriului din zona de nord a județului Brașov după 

cum urmează: 

 

1. Prioritatea  P6 „Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a 

dezvoltării economice în zonele rurale” 

2. Prioritatea  P2  „Creșterea  viabilității  exploatațiilor  și  a  competitivității  

tuturor tipurilor  de  agricultură  în  toate  regiunile  și  promovarea  

tehnologiilor  agricole inovatoare si a gestionării durabile a pădurilor” 

3. Prioritatea P1 „Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în 

agricultură, în silvicultură și în zonele rurale, cu accent pe următoarele  

aspect”. 
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Reflectarea ierarhiei priorităților în planul de finanțare: 

 

- P6 are o alocare de 52,17% din total alocare SDL, 

- P2 are o alocare de 23,81% din total alocare SDL, 

- P1 are o alocare de 4,01% din total alocare SDL. 

 

 
 

 Sumele estimative  alocate în cadrul măsurilor sunt prezentate mai jos: 

 
Cod  

Măsura 
 

Denumire măsură 
Contribuția publică  

Total 
Comp A Comp B 

  M1/2A  „Modernizarea exploatațiilor  
agricole, procesare și marketing 

local”; 

200.000 72.825 272.825 

M2/B2  „Tineri fermieri și ferme mici”; 245.000 89.000 334.000 

M3/6A „Diversificarea  activităților  
neagricole”; 

430.000 156.350 586.350 

M4/6A „Modernizarea activităților  
neagricole”; 

200.000 72.720 272.720 

M5/6B „Revitalizarea  patrimoniului  
local, servicii de bază și 

infrastructură la scară mică 
pentru teritoriul GAL ATBN”; 

245.021,41 89.100 334.121,41 

M6/6B „Investiții în infrastructura  
socială și pentru incluziunea 
minorităților”; 

100.000 36.380 136.380 

M7/1B  „Consolidarea capitalului social” 75.000 27.265 102.265 

 Total 149.5021,41 543.640 2.038.661,41 

52,17

23,81

4,01

0

10

20

30

40

50

60

P6 P2 P1

Total alocare priorități în SDL 2014-2020
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Alocarea procentuală a Bugetului defalcat pe Măsurile de finanțare din SDL: 
 

 
 

3.1.4 Modificări aduse Strategiei de Dezvoltare Locală SDL  
 
În perioada de referință pentru evaluarea intermediară a fost operată o singură modificare 
complexă: 
Modificare complexă nr. 1 din data de 31.05.2017  
 

Modificarea propusă: 
- Modificarea dimensiunii economice Măsura M1/2A ȘI M2/B2; 

- Modificarea procentului minim al veniturilor realizate pentru încasarea celei de-a 
doua tranșe de plată pentru Măsura M3/6A; 

- Modificarea condițiilor de eligibilitate a Măsurii M3/6A – privind dovada domiciliului; 

- Modificarea condițiilor de eligibilitate a Măsurii M3/6A – privind tipul de pensiuni 
turistice și agroturistice; 

- Modificarea condițiilor de eligibilitate a Măsurii M1/2A și a Măsurii M2/2B – 
eliminarea sectorului pomicol, introducerea agriculturii ecologice ca și domeniu 

eligibil, introducerea ca și criteriu de selecție potențialul agricol al zonei ; 
- Modificarea condițiilor de eligibilitate a Măsurii M1/2A .  

 

A doua modificare complexă s-a realizat după 01.10.2018  
Modificarea complexă nr. 2 din data de 02.10. 2018 vizează în mod general relocări financiare 

și modificarea procedurii de evaluare și selecție a proiectelor depuse: 
- Realocări financiare de la M1/2A “Modernizarea exploataților agricole, procesare 

marketing local” la M2/2B „Tineri fermieri și ferme mici”; 
- Realocări financiare de la M3/6A “Diversificarea activităților neagricole” la M2/2B 

„Tineri fermieri și ferme mici”; 

- Modificarea fișei măsurii M5/6B “Revitalizarea patrimoniului local, servicii de bază și 
infrastructură la scară mică pentru teritoriul GAL ATBN”; 

1
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- Modificarea capitolului IX: Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în 
cadrul SDL (componența Comitetului de selecție). 

 
Notificări depuse de Asociația Transilvană Brașov Nord privind animarea teritoriului:  
 

Nr. notificare Data Obiectul notificării 

160 22.06.2017 Modificarea anexei III la Acordul cadru de finanțare - SDL 

164 23.06.2017 
Prelungirea activității 2.3 Realizare de materiale de promovare 
până în trimestrul III al anului 2017, ca urmare a întârzierii avizării 
achiziției de servicii de distribuție pliante. 

281 15.09.2017 Renunțarea la activitatea de organizare evenimente - evenimentul 
prevăzut pentru anul 2017. 

350 31.07.2018 
Renunțarea la activitatea de organizare evenimente - evenimentul 
prevăzut pentru anul 2018. 

 
3.2. Descrierea teritoriului GAL ATBN 
 

 
 

 

Teritoriul parteneriatului  GAL Asociaţia Transilvană Braşov Nord are în componenţă 13 unităţi 

administrativ  teritoriale:  oraşul Rupea  şi 12 comune:  Apaţa, Augustin, Buneşti, Caţa, Hoghiz, 

Homorod, Jibert, Măieruş, Ormeniş, Racoş, Ticuşu şi Ungra și este situat în Regiunea  7  Centru.  

Suprafața  totală  a  teritoriului   este  de  1.177,90  km2   și  se învecinează cu județele Harghita 

şi Mureș (la nord),  cu județul Sibiu (la vest) și cu județul Covasna (la est). 

 

Conform datelor Recensământului Populației și al Locuințelor realizat în anul 2011 (RPL 2011), 

teritoriul din zona de nord a județului Brașov are o populație totală de 35.691 de locuitori, cu 

densitatea de 30,3 de locuitori/km2.   
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Orașul Rupea cu  o populație  de 5.269  de locuitori,  reprezintă  14,76%  din numărul total de 

locuitori de pe teritoriul GAL ATBN.  Evoluția  populației din acest  teritoriu  reflectă  un  trend  

ușor  descendent  de  la  recensământul  populației  şi al locuințelor din anul 2002 și până în 

2011, scăderea înregistrată fiind de 1%. 

Teritoriul  GAL Asociaţia  Transilvană  Braşov  Nord  este  caracterizat  prin diversitate   etnică  

şi  multiculturalitate,   în  această   zonă  existând  3  mari  comunităţi – români 54%, maghiari 

22% și romi: 19%, conform RPL 2011. Deși  numeric  nu  mai  este  reprezentativă, comunitatea 

de saşi (germani)  1% din totalul populației GAL ATBN, mult diminuată în ultimii 25 de ani, 

aceasta continuă să-și facă simțită prezența printr-o puternică amprentă culturală,  prin  

activism civic, spirit antreprenorial  și un capital social dezvoltat.  

Conform  datelor furnizate de Instituția  Prefectului Județului Brașov, numărul estimat  de 

romi  este  însă mult  mai  mare  decât  cel înregistrat  de datele statistice  (mai puțin de 19%), 

ridicându-se procentual la peste 40% din populația totală a zonei de nord a  județului  Brașov.  

Această  situație  atrage  după  sine  o  serie  de probleme  cu care  se confruntă această 

minoritate: sărăcie, lipsa educației, probleme de sănătate, șomaj, dependență  de stat  

(ajutoare  sociale),  discriminare.   Analiza datelor statistice  reflectă o populație relativ tânără 

în teritoriu, cei cu vârsta până în 45 de ani reprezentând 65,47% din total (situație generată 

de prezența comunității rome),  însă lipsa oportunităților de pe piața muncii din teritoriu,  face 

ca resursa umană calificată să migreze. 

Opt din cele treisprezece localități  din  teritoriul GAL ATBN  sunt caracterizate  ca zone sărace,  

unde indicele de dezvoltare  umană locală  (IDUL) are valori mai mici sau egale cu 55 – Apața, 

Homorod, Măieruș, Ormeniș, Racoș,  Ticușu,  Ungra  și  Augustin.  Ponderea mare a populației 

de etnie romă, în rândul căreia gradul de alfabetizare este scăzut, rata abandonului școlar 

este ridicată,  care, adesea, trăiește din ajutorul social și valorificare de resurse marginale, 

contribuie semnificativ la o medie IDUL a teritoriului sub 55, reflectând severitatea  sărăciei 

acestor comunități.  

Teritoriul GAL ATBN este traversat de culoare rutiere și feroviare semnificative. Pe axa SE-NV 

trece Drumul Naţional DN13  (Drumul  European  E60)  care  face  legătura  între  Constanţa  

–  Bucureşti  -  Valea Prahovei – Braşov – Sighişoara - Târgu Mureş – Cluj – Oradea. De 

asemenea, una dintre cele mai importante  magistrale  feroviare  ale țării (București  – Brașov  

- Sighișoara – Arad – Nădlac) care leagă capitala de vestul Europei traversează teritoriul GAL 

ATBN. 

Teritoriul  GAL ATBN se caracterizează printr-un  bogat  şi  divers  patrimoniu  cultural,  164  

de  monumente  istorice  din  această  zonă regăsindu-se  în  “Lista  monumentelor  

Ministerului  Culturii  şi  Patrimoniului  Național”. Dintre  acestea,  un  sit  rural  cu  biserică  

fortificată  (Viscri)  face  parte  din  Patrimoniul Mondial  UNESCO,  76  de  monumente  sunt  

de  importanță  națională  și 88 de importanță locală.  Cel  mai  vizitat  obiectiv  turistic  din  

zonă  este  Cetatea  Rupea. 
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Teritoriul GAL este acoperit în proporţie de mai mult de 50% de situri Natura 2000, zonă ce 

oferă  unul  dintre  cele  mai frumoase  şi mai importante peisaje naturale din țară, ce a rămas 

neschimbat de sute de ani. Practicarea agriculturii tradiţionale,  neintensive,  a contribuit la 

conservarea acestui peisaj.  

În 2014, suprafața agricolă a teritoriului GAL reprezenta 62% din suprafața totală, din care 

42% pășuni,  39% teren arabil și 19% fânețe. Suprafața mare a pășunilor și fânețelor 

favorizează  activitatea  de  creştere  a  animalelor.  La  Recensământul  General  Agricol  din 

2010  au  fost  înregistrate  în  teritoriu  efectivele  de  animale  pe  specii  (capete):  bovine 

(15.669),  ovine  (126.980),  caprine  (5.337),  porcine  (10.782),  păsări  (66.878),  cabaline 

(2.163),  familii  de albine (9.309). Deși  un procent  important  al populației  desfășoară 

activități agricole,  caracterul de subzistență  este  unul predominant  și este  relevat  de 

numărul mare de exploatații  mici, 46%  din  numărul  total  de exploatații  (3.915)  au o 

dimensiune  sub 1 ha, în timp ce doar  0,4%  au peste  100 ha.   

În anul 2014, conform datelor furnizate de Direcția Județeană de Statistică Brașov,   în teritoriu 

erau înregistrate  364 de societăți comerciale, unde erau angajați un număr de 1.876  de 

salariați.  64%  din totalul angajaților  figurau în cadrul unor întreprinderi  din orașul Rupea și 

în comuna Hoghiz, unde se concentrează mai multe firme, care sunt și cei mai  mari  angajatori  

din  teritoriu. 

În celelalte  localități din teritoriul GAL ATBN numărul de întreprinderi înregistrate este între 

5 și 24  per  localitate,  principalul  sector  în  care  activează  fiind  comerțul  cu  amănuntul.  

În ceea ce privește serviciile medicale  și sociale  pe teritoriul GAL ATBN,   acestea sunt oferite  

la un nivel minim sau lipsesc în anumite situații. Astfel, la nivelul întregii zone există un singur 

spital, în orașul Rupea. În celelalte localități, conform datelor furnizate de Direcția de Statistică 

a Județului Brașov, în anul 2014 existau 24 de medici (în sistem public), din care  16  medici  de  

familie  (aceste  servicii  nu  sunt  oferite  în  comunele  Augustin  și  Ticuș). Cabinete 

stomatologice  existau în 5 din cele 13 localități. 

Teritoriul GAL Asociația  Transilvană  Braşov  Nord  este  uşor  accesibil  datorită  drumului  
european, fapt   ce   facilitează   promovarea   acestuia, şi   creşte   oportunitatea   locuitorilor 

din această zonă de  a comercializa  produsele  și serviciile  locale. 
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4. Scopul evaluării 
 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Asociația Transilvană Brașov Nord (GAL ATBN) a realizat 

evaluarea  Strategiei de Dezvoltare Locală  2014-2020  a GAL ATBN  cu  scopul  de  a  identifica,  

cuantifica  şi demonstra obiectivele atinse, rezultatele obținute şi eventualele schimbări 

generate, explicând principalele mecanisme care stau la baza acestor rezultate. 

Procesul de evaluare participativă a fost realizat pentru: 

• a avea o imagine per ansamblu asupra perioadei evaluate; 

• a introduce măsuri corective, dacă este cazul; 

• a îmbunătății implementarea strategiei actuale; 

• a identifica lecțiile învățate pentru echipa de implementare a SDL;  

• a identifica lecțiile învățate în vederea realizării strategiilor viitoare; 

• a raporta și demonstra la diferite nivele, prin colectarea de informații și dovezi, 

modul în care s-a acționat, cum au fost utilizate resursele şi ce rezultate și efecte 

au fost obținute prin implementarea parțială a SDL pentru perioada de referință; 

• a  înțelege 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. 

Având în vedere că la momentul evaluării intermediare a SDL există un singur proiect finalizat 

pe măsura M1/2A “Modernizarea exploatațiilor agricole, procesare și marketing local”  și 

există 22 proiecte în derulare, în procesul de evaluare participativă s-a pus un accent pe 

următoarele aspecte: 

• Măsura în care logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală este încă 

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

• Coerența logicii de intervenției care stă la baza strategiei de dezvoltare locală; 

• Probabilitatea  atingerii  obiectivelor  strategiei  în  viitor,  având  în  vedere  progresul  

înregistrat până la data evaluării; 

• Analiza  progresului  privind  depunerea  și  contractarea  proiectelor;     

• Aspecte  tipice  ale implementării proiectelor; factori tipici care influențează 

implementarea proiectelor;  

• Măsuri care pot fi adoptate pentru creșterea calității și eficienței implementării 

proiectelor; 

• Beneficiile obținute datorită metodei LEADER; 
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• Factorii  interni  și  externi  care  au  influențat  sau  influențează  (pozitiv  sau  negativ) 

implementarea strategiei; 

• Lecții învățate, care pot fi utilizate în pregătirea  viitoarei perioade de programare ; 

• Măsura în care a sprijinit SDL dezvoltarea locală în zonele rurale. 

În concluzie putem formula următoarele: 

 

Scop: Îmbunătățirea eficacității, eficienței, relevanței, impactului şi sustenabilității SDL.  

 

O1 - Raportarea și demonstrarea către Autoritatea de Management, principalii actori locali, 

partenerii din cadrul GAL, Consiliul director, a modului în care s-a acționat, cum au fost utilizate 

resursele şi ce rezultate și efecte au fost obținute prin implementarea SDL, prin colectarea de 

informații și dovezi solide. 

 

O2 – Înțelegerea funcționării factorilor şi mecanismelor care influențează rezultatele SDL. 

 

 

Mai jos se găsesc indicatorii de rezultate pentru fiecare măsură, care reprezintă baseline -ul 
pentru evaluarea intermediară a SDL-ului. 
 

Cod 

Măsura 
Denumire măsură Indicatori de rezultat 

Cheltuieli 

publice totale: 

  

M1/2A 
 „Modernizarea 

exploatațiilor  agricole, 

procesare și marketing 

local”; 

Numărul de exploatații 

agricole/beneficiari sprijiniți: 2 

Locuri de muncă create: 1 

200.000 de euro 

M2/B2 
 „Tineri fermieri și 

ferme mici”; 

Numărul de exploatații 

agricole/beneficiari sprijiniți: 7  

Cheltuielile publice totale:  

245.000 de euro 

M3/6A „Diversificarea  

activităților  

neagricole”; 

Locuri de muncă create: 6 

 
   430.000 de euro 

M4/6A „Modernizarea 

activităților  

neagricole”; 

Locuri de muncă create: 2 

 
200.000 de euro 

M5/6B „Revitalizarea  

patrimoniului  local, 

servicii de bază și 

Populație netă care beneficiază de 

servicii / infrastructură 

îmbunătățită: 1000 

245.000 de euro 



 

18 
 

Erudis Consulting 

Cod 

Măsura 
Denumire măsură Indicatori de rezultat 

Cheltuieli 

publice totale: 

infrastructură la scară 

mică pentru teritoriul 

GAL ATBN”; 

 

M6/6B „Investiții în 

infrastructura  socială și 

pentru incluziunea 

minorităților”; 

Populație netă care beneficiază de 

servicii / infrastructură 

îmbunătățită: 50 

 

100.000 de euro 

M7/1B  „Consolidarea 

capitalului social” 

Numărul total de operațiuni de 

cooperare sprijinite în cadrul 

măsurii de cooperare [articolul 35 

din Regulamentul (UE) nr. 

1305/2013]: 1 

75.000 de euro 
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5. Metodologia evaluării 
5.1. Mecanisme de monitorizare, evaluare și control conform SDL GAL ATBN 

2014-2020 
 

GAL Asociația Transilvană Brașov Nord și-a asumat prin strategia de dezvoltare locală: 

- rolul de implementare,  
- evaluare, monitorizare și control al SDL,  

- colaborarea strânsă cu celelalte instituții care au responsabilități în absorbția 
fondurilor FEADR prin PNDR 2014-2020 (AFIR/OJFIR și AMPNDR/CDRJ). 

 

În cadrul Capitolul IX din SDL: Organizarea viitorului GAL - Descrierea mecanismelor  de 

gestionare, monitorizare, evaluare și control a strategiei din SDL 2014-2020 este descrisă în 

mod clar structura organizatorică și procedurile privind monitorizarea, evaluarea și controlul 

implementării Strategiei.  

 

Echipa GAL va folosi două instrumente importante: 

A) monitorizarea 

B) evaluarea 

 

Monitorizarea  este  un proces  continuu. Instrumentul pentru monitorizarea continuă este 

un centralizator  care cuprinde proiectele  depuse pe priorități și măsuri,  cu evidențierea 

alocării  financiare  disponibile  inițial  în SDL și a sumelor contractate,  a disponibilului  pe 

prioritate  ca urmare a organizării  sesiunilor  de proiecte,  număr de proiecte și orice alte 

informații relevante.  

 

Monitorizarea va viza, deopotrivă, verificarea respectării pe  tot parcursul implementării   

strategiei a criteriilor de eligibilitate și selecție care au stat la baza selectării acesteia și 

autorizării Grupului de Acțiune Locală. 

 

Managerul  și  responsabilul  financiar  verifică  periodic  stadiul implementării  planului  

financiar,  mai  exact  raportarea  cheltuielilor  de  funcționare  la sumele   încasate   de  

beneficiari   și  depunerea   cererilor   de  plată  pentru   decontarea cheltuielilor de 

funcționare, în vederea evitării blocajelor financiare în activitatea curentă a GAL. 

Ca urmare a datelor centralizate și a concluziilor rezultate în etapa de monitorizare, se va 

realiza  evaluarea  implementării  strategiei de dezvoltare  locală.   

GAL ATBN va realiza o evaluare intermediară și una de îndeplinire a indicatorilor de 

performanță impuși de Autoritatea de Management, dar și o evaluare finală care va analiza 

impactul strategiei și gradul de îndeplinire  a obiectivelor propuse.     
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Evaluarea intermediară este esențială pentru  revizuirea  şi  corectarea  în  timp  util  a  planului  

de  acțiune  şi  implementarea eventualelor măsuri corective. 

Aspecte relevante privind procesul de monitorizare utilizate de către echipa GAL ATBN: 

- Pentru  monitorizarea  fiecărui  proiect  va  fi  desemnat  ca  responsabil  un  expert  

din echipa GAL, acesta având obligația de a verifica periodic, în funcție de specificul și 

complexitatea  proiectului, stadiul de implementare.   

- La momentul  depunerii  cererii  de finanțare  la GAL ATBN,  fiecare solicitant  își va lua 

angajamentul ca, în cazul selectării cererii de finanțare, să pună la dispoziția GAL 

informații/documente  cu privire  la proiect  sau  să anunțe  GAL  ATBN  ori de câte  ori 

va încasa sume de la AFIR. 

- Existența unor modele standard de formulare care sunt utilizate pentru monitorizarea   

fiecărui   proiect.    

 

5.2 Metodologia evaluării intermediare 
 

Metodologia și tematica evaluării SDL se bazează pe recomandările Ghidului Operațional 

privind Evaluarea Implementării Strategiilor de Dezvoltare Locală , cât și pe procedurile de 

monitorizare, evaluare și control descrise în SDL.  

Au fost analizate șapte teme care ating aspectele relevante ale evaluării și întrebările aferente 

fiecărei tematici utilizate pentru evaluare. 

 

Tema I: Logica de intervenție a strategiei 

Aspecte cheie: Relevanța strategiei față de nevoile și potențialul de dezvoltare din teritoriu; 

Coerența internă și cu politicile de referință relevante. 

Metode de evaluare: interviu structurat, focus grup, matricea logică, analiza de birou, analiza 

datelor administrative, studiul documentelor. 

 

Tema II: Contribuția operațiunilor realizate la atingerea obiectivelor prevăzute de strategie 

Aspecte cheie: 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; Eficiența costurilor înregistrate la nivelul operațiunilor finanțate.  

 

Metode de evaluare: interviu structurat, focus grup, matricea logică, chestionar, analiza de 

birou, analiza datelor administrative, studiul documentelor. 

 

 

Tema III. Valoarea adăugată datorată metodei LEADER 
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Aspecte cheie: capital social, guvernanța locală, îmbunătățirea calității vieții  

Percepția actorilor locali  privind aspectele legate de îmbunătățirea calității vieții,  

 

Metode de evaluare: interviu, întâlniri de lucru, analiza datelor administrative, studiul 

documentelor. 

 

Tema IV: Factorii de succes și de insucces 

Aspecte cheie: Influența factorilor interni şi externi asupra rezultatelor obținute prin 

implementarea SDL. 

 

Metode de evaluare: întâlnire de lucru, interviu structurat, analiza datelor administrative, 

studiul documentelor, focus grup, chestionar online. 

 

V. Contribuția SDL la aria de intervenție 6B 

Aspecte cheie: în ce măsură a sprijinit SDL dezvoltarea locală în zonele rurale? 

 

Metode de evaluare: analiza datelor administrative, chestionar online.  

Întrebarea de evaluare: Care este eficacitatea gestionării resurselor umane și 

financiare/tehnice?  

 

Rezultatele evaluării vor fi concluzionate prin completarea matricei de mai jos, unde se poate 

vedea în mod structurat și coerent stadiul implementării SDL: 

 

Tematică Întrebare Evaluare 

 

 

Logica 

intervenției  

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 

Contribuția 

operațiunilor 

realizate la 

atingerea 

obiectivelor 

În ce măsură au fost atinse 

obiectivele strategiei sau  

În mică 

măsură 

În măsură 

medie 

În mare 

măsură 

Care este probabilitatea atingerii 

acestor obiective în viitor, având 

în vedere progresul înregistrat 

până la data evaluării? 

Redusă Medie Ridicată 
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prevăzute de 

strategie 

 

 

 

 

Valoarea 

adăugată 

datorată 

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 

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 

Factorii de 

succes şi de 

insucces 

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? 

   

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 

 

5.2 Instrumentele utilizate în procesul de evaluare intermediară a SDL 2014-
2020 
 

Metodele și instrumentele utilizate au scopul de a oferi informații și date relevante pentru 

temele de analiză propuse.  

Etapele procesului de evaluare intermediară: 

Etapa 1 

În prima etapă a fost realizată analiza de documente, pe baza unui formular de analiză, cu 

scopul de a: 

- observa gradul de atingere a obiectivelor la nivel de măsură, eficiența și eficacitatea 

utilizării resurselor; 

- realiza o analiză SWOT  privind implementarea SDL 2014-2020. 
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Etapa 2 

În etapa doi a fost implementat un sondaj de opinie (prin chestionar online) unul adresat 

membrilor, iar al doilea pentru beneficiarii finanțărilor GAL pentru a obține informații cu 

privire la: 

- Gradul de mulțumire față de activitatea  Gal-ului 

- Gradul de informare față de stadiu implementare 

- Propuneri de îmbunătățire 

- Funcționarea GAL 

- Realizări și neajunsuri ale programului 

- Beneficii obținute 

- Recomandări 

Etapa 3 

În această etapă s-au realizat interviuri semi-structurate cu beneficiari și solicitanți  cu 

scopul de:  

- a  obține date  cu privire  la  imaginea  GAL  în teritoriu 

- a identifica greutățile întâmpinate în accesarea fondurilor  

- a măsura gradul de mulțumire față de comunicare/proceduri de lucru 

Etapa 4  

În cadrul unei discuții de tip focus grup cu echipa executivă GAL se va realiza o analiza SWOT 

cu scopul de a crea o imagine în ansamblu asupra implementării SDL raportat la perioada 

de referință 2016-2018 din perspectiva funcționării GAL ASOCIAȚIA TRANSILVANĂ BRAȘOV 

NORD. 

S-a discutat despre stadiul implementării măsurilor – puncte tari și puncte slabe; realizări 

și neajunsuri  privind  abordarea  LEADER;  realizări  la  nivel  de  logica  intervenției, 

eficacitatea stadiului de implementare; impactul și sustenabilitatea 

activităților/rezultatelor obținute în ultimii 2 ani. 
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Analiza SWOT s-a realizat pe următoarele domenii: 

- Management 

- Resurse financiare 

- Resurse umane 

- Rezultate obținute 

- Animare 

Tabelul de mai jos prezintă succint metodologia de evaluare, instrumentele utilizate, 

teme de analiză,  sursa  datelor  și observații. Ghidul de interviu, chestionarul reprezintă 

instrumentele prin care au fost operaționalizate aceste teme de interes pentru 

evaluarea intermediară. 

 

Etapele 

evaluări 

Metodă Instrumen

t de lucru 

Tip date Teme de analiză Scopul 

Etapa 1 Analiza 

documente 

Formular de 
analiză 

secunda

re 

S-au  analizat temele de 

cercetare 

pe baza 

documentelor de 

lucru existente la 

nivelul GAL-ului: 

Rapoarte de activitate 
Procese 
verbale ale 
întâlnirilor 
Rapoarte financiare 

Gradul de 
atingere a 
obiectivelor la 
nivel de 
măsuri 

Eficiența utilizării 

resurselor 

Eficacitatea utilizării 

resurselor 

 

Etapa 2 

Sondaj de 

opinie 

Chestionar 

online 

pentru 

membrii 

GAL 

 

Chestionar 

online 

pentru 

Beneficiarii 

GAL 

Date 

primare 

Sondajul de opinie a fost 

realizat în 

rândul membrilor GAL, 

urmărind următoarele 

tematici: 

- Grad de mulțumire față 

de imagine 

- Grad de informare față 

de stadiu implementare 

-  Propuneri de 

îmbunătățire 

funcționare GAL 

- Realizări și neajunsuri 

ale programului 

-     Beneficii obținute 

-     Recomandări 

19 
chestionare 
completate de  
membrii GAL 
 
22 
chestionare 
completate de  
beneficiarii 
finanțărilor – 
completare 
exhaustivă din 
partea 
beneficiarilor 
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Etapa 3 Interviuri 

individuale 

Ghid de 

interviu 
Date 

primare 

- Grad de mulțumire față 

de imagine 

- Grad de informare față 

de stadiu implementare 

-  Propuneri de 

îmbunătățire 

funcționare GAL 

- Realizări și neajunsuri 

ale programului 

-     Beneficii obținute 

-     Recomandări 

 

S-a realizat 
interviu cu: 
Manager GAL 
6 interviuri cu 
beneficiari  
din care  
interviu cu 
reprezentantu
l proiectului 
finalizat 
2 interviuri cu 
proiecte 
nefinanțate  
 
 

Etapa 4 Întâlnire de 

lucru 

Analiza 

SWOT 

Date 

primare 

și 

secunda

re 

Stadiul implementării 

măsurilor – puncte tari și 

puncte slabe; 

 

 Realizări și neajunsuri 

privind abordarea 

LEADER; 

Întâlnire cu 
echipa 
Executivă GAL 

 

Constrângeri: 

 

Etapele 

evaluări 

Metodă Constrângeri și măsuri de corecție 

Etapa 1 Analiza 

documente 

Nefiind multe proiecte finalizate nu s-a putut urmări 

impactul și indicatorii de rezultat. Ca măsură de corecție 

adoptată s-a optat pentru recomandarea Ghidului privind 

evaluarea implementării strategiilor de dezvoltare locală, și 

anume analiza în detaliu a stadiului de implementare al 

măsurilor. 

Etapa 2 Sondaj de opinie Nu este cazul. S-a folosit o platformă online pentru a asigura 

accesul tuturor persoanelor vizate pentru completarea 

chestionarului. 

Etapa 3 Interviuri 

individuale 

O constrângere a fost dată de componența etnică a 

teritoriului, unele persoane necunoscând termenii specifici 

ai programului în limba română. Ca măsură de contracarare 

a posibilelor refuzuri de acordare interviu, acesta a fost 

aplicat în limba maghiară și transcris ulterior în limba 

română. 

Etapa 4 Întâlnire de 

lucru 

Nu este cazul. 
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6. Concluziile generale a procesului de evaluare intermediară 
 

6.1.Concluzii generale privind implementarea SDL 2014-2020 
 

Pe baza analizei SWOT realizate în cadrul unei întâlniri de lucru cu membrii echipei executive 
a GAL ATBN pe rezultate obținute. 
 

Rezultate obținute 
Puncte tari Puncte slabe 

- Număr important de sesiuni de proiecte 
organizate (12); 

- Rată mare de succes a proiectelor 
depuse la OJFIR (doar 2 au fost respinse 
ca neeligibile, ca urmare a vizitei pe 

teren); 
- Număr mare de contracte de finanțare 

semnate (23); 
- Număr important de proiecte evaluate 

(37), ceea ce denotă interes pentru 

măsurile GAL; 
- 25 de întâlniri publice organizate, fiind 

acoperite toate localitățile din teritoriu; 
- 15.000 de pliante care au fost 

distribuite prin poșta la fiecare 
gospodărie; 

- Procent important contractat din SDL 

(62%); 
- Procent important al plăților efectuate 

pe contractele semnate (68%), dar și din 
total SDL (42%); 

- Interes foarte crescut pentru măsurile 

destinate mediului de afaceri, unde 
mereu numărul de proiecte a depășit 

alocarea disponibilă; 

- Interes scăzut pentru măsura M6/6B, 
destinată infrastructurii sociale, unde nu 
au fost depuse proiecte, deși sesiunea a 
fost prelungită de mai multe ori; 

- Amânarea lansării M7/1B – art. 35 din 

Regulament, din lipsa de interes în 
teritoriu; 

Oportunități Amenințări 
Promovarea targhetată a M7/1B către 

beneficiari, echipa GAL venind cu propuneri 
concrete de proiecte de cooperare.  

Risc de neimplementare a proiectelor pe 

măsura de infrastructură socială, de 
cooperare si de neîndeplinire a indicatorilor. 

 

 

Observațiile generale cu privire la implementarea SDL pot fi concluzionate după cum 
urmează: 
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• Logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală este relevantă la momentul 
evaluării intermediare față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare al 
teritoriului; 

• Au fost organizate și lansate un număr de 12 sesiuni de depunere de proiecte în care 
au fost depuse 37 de cereri de finanțare, din care 25 au fost transmise către AFIR și 
pentru 23  au fost semnate contracte de finanțare; 

• Valoarea totală a plăților rambursate către beneficiari în perioada raportării este de 
863352,34 de euro. 

• Măsurile, procedurile și activitățile de sprijin sunt definite optim și sunt suficiente 

pentru a genera rezultatele așteptate; 
• SDL a fost revizuită 1 singură dată în perioada de referință, fără a modifica logica 

intervenției; 
• Activitatea de animare și instruire decurge conform graficului de activități planificat, 

fără abateri majore. 

 

6.2 Analiza temelor principale 
 

I. Logica intervenției  Strategiei de Dezvoltare Locală 
 

În urma analizei documentelor, a datelor secundare și a datelor primare strânse prin analiza 

de birou, analiza documentelor, întâlnire de lucru, analiza SWOT se poate menționa faptul că 

nevoile identificate în procesul de realizare a Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Asociația 

Transilvană Nord nu s-au schimbat și că procesul participativ care a stat la baza realizării 

acestei strategii a oferit informații relevante pentru a stabilii obiectivele și prioritățile 

necesare dezvoltării acestui teritoriu.  

 

• Prioritatea  P6 „Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvo ltării 

economice în zonele rurale”; 

• Prioritatea  P2  „Creșterea  viabilității  exploatațiilor  și  a  competitivității  tuturor 

tipurilor  de  agricultură  în  toate  regiunile  și  promovarea  tehnologiilor  agricole 

inovatoare si a gestionării durabile a pădurilor”; 

• Prioritatea P1 „Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, în 

silvicultură și în zonele rurale”.  

Revizuirea SDL 2014-2020 

 

În perioada de referință a evaluării intermediare 22.11.2016 -  01.10.2018 GAL Asociația 

Transilvană Brașov Nord a întreprins (în 2017) o singură modificare complexă - conform pct.2, 

care viza ajustarea unor criterii de selecție, criterii de eligibilitate pentru a încuraja depunerea 

de proiecte în conformitate cu Analiza SWOT din SDL. 
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Modificare solicitată Descrierea modificării 

1.MODIFICAREA DIMENSIUNII 

ECONOMICE – MĂSURA M1/2A ȘI 

M2/2B, conform pct. 2, litera b 

Modificarea dimensiuni economice pentru fermele mici 

(exploatații agricole cuprinse între 4.000 - 7.999 SO); 

Tinerii fermieri (exploatații agricole cuprinse între 8.000 

și 50.000 SO). 

2.MODIFICAREA PROCENTULUI 

MINIM AL VENITURILOR  CARE 

TREBUIE REALIZATE PENTRU 

ÎNCASAREA CELEI DE-A DOUA 

TRANȘE DE PLATĂ – MĂSURA M3/6A, 

conform pct. 2, litera b 

Diminuarea procentului privind sumele încasate din 

comercializarea producției proprii sau a prestării 

serviciilor de la 20% la 15%. 

3.MODIFICAREA CONDIȚIILOR DE 

ELIGIBILTATE A MĂSURII M3/6A, 

conform pct. 2, litera b 

Modificarea criteriilor de eligibilitate prin: 

- corelarea cu solicitanții eligibili pe programele 

naționale, renunțarea la persoanele fizice ca 

solicitanți eligibili; 

Introducerea criteriilor de eligibilitate: 

- reprezentantul legal al solicitantului/asociatul 

majoritar să facă dovada domiciliului de minim 

1 an în teritoriul GAL ATBN sau a deținerii în 

proprietate a unui imobil din teritoriul GAL 

ATBN; (pentru a se evita situația creării de 

condiții artificiale pentru obținerea finanțării) 

 

- nu sunt eligibile planurile de afaceri care includ 

achiziția/utilizarea echipamentelor de 

agrement autopropulsate; 

4.MODIFICAREA CONDIȚIILOR DE 

ELIGIBILTATE A MĂSURII M4/6A, 

conform pct. 2, litera b 

Introducere criteriu de eligibilitate: 

- structurile de primire turistică de tip pensiune 

sau agropensiune să respecte specificul 

arhitectural local (criteriile vor fi detaliate în 

ghidul solicitantului); 

- Nu sunt eligibile proiectele care includ 

achiziția/utilizarea echipamentelor de 

agrement autopropulsate. 

5. MODIFICAREA CRITERIILOR DE 

SELECȚIE A MĂSURII M1/2A ȘI A 

Completarea criteriilor de selecție prin: 

- includerea agriculturii ecologice, care printr-o 

eroare a fost omisă la momentul elaborării SDL 
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MĂSURII M2/2B, conform pct. 2, 

litera b 

- încurajarea proiectelor care corespund 

potențialului agricol al zonei, prin includerea 

unui criteriu de selecție în acest sens. 

6. MODIFICAREA CONDIȚIILOR DE 

ELIGIBILITATE A MĂSURII M1/2A, 

conform pct. 2, litera b 

Modificarea condițiilor de eligibilitate prin eliminarea 

sectorului pomicol, care nu se regăsea în fișa măsurii. 

 

Numărul măsurilor revizuite în perioada de referință este 3. 

 

Cod 

Măsura 

Denumire măsură Criteriu de 

eligibilitate 

Criteriu selecție 

Modificări 

 M1/2A 
 „Modernizarea exploatațiilor  agricole, procesare 

și marketing local”; 
DA DA 

M2/B2  „Tineri fermieri și ferme mici”; DA DA 

M3/6A „Diversificarea  activităților  neagricole”; DA NU 

 

Aceste modificări nu au influențat logica intervenției și nici indicatorii de monitorizare. 

 

6.2. Stadiul implementării măsurilor de finanțare din cadrul SDL 

 

II. Contribuția operațiunilor realizate la atingerea obiectivelor prevăzute de strategie  
 

În perioada de referință au fost lansate 6 măsuri de finanțare în  12 sesiuni de primire a 
cererilor de finanțare, după cum urmează: 
 

Cod 

Măsura 

Denumire măsură Nr. sesiuni lansate în 

perioada 

22.11.2016-

31.12.2017 

Nr. sesiuni lansate în 

perioada în 01.01.2018-

01.10.2018 

  M1/2A  „Modernizarea exploatațiilor  agricole, 

procesare și marketing local”; 

2 0 

M2/B2  „Tineri fermieri și ferme mici”; 2 1 

M3/6A „Diversificarea  activităților  

neagricole”; 

2 1 

M4/6A „Modernizarea activităților  

neagricole”; 

2 1 
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 Situație centralizatoare pe măsurile incluse în SDL:  

 
Nr. 

 sesiune 
Măsura Proiecte  

primite 

de GAL 

Valoare 
proiecte 

depuse 

Nr. 
contracte 

 semnate  

Total valoare  
contractată 

euro 

Plăți 
euro 

Stadiu  

 1 /2017 M3/6A  6 340000 6 340000.0 272000 în derulare 

 2 /2017 M3/6A  9 610000 2 120000.0 96000 în derulare 

 3/2018 M3/6A  5 310000 2 120000.0 96000 în derulare 

 1 /2017 M2/2B 3 130000 1 40000.0 32000 în derulare 

 2 /2017 M2/2B 5 220000 3 120000.0 96000 în derulare 

 3/2018 M2/2B 4 170000 4 170000.0 136000 în derulare 

 2 /2017 M4/6A 1 99585 1 99585.0 0 în derulare 

 2 /2017 M1/2A 4 267299 4 267299.0 135352.54 în derulare 

Total 37 2146884 23 1276884.0 863352.54  

 

Analiza comparativă a numărului de proiecte depuse și numărului de contracte semnate. 
 

 

 
 

M5/6B „Revitalizarea  patrimoniului  local, 

servicii de bază și infrastructură la scară 

mică pentru teritoriul GAL ATBN”; 

0 0 

M6/6B „Investiții în infrastructura  socială și 

pentru incluziunea minorităților”; 

0 1 

M7/1B  „Consolidarea capitalului social” 0 0 

 Total 8 4 

6

9

5

3

5
4

1

4

6

2 2
1

3
4

1

4

0

2

4

6

8

10

M3/6A
1/2017

M3/6A
2/2017

M3/6A
3/2018

M2/2B
1/2017

M2/2B
2/2017

M2/2B
3/2018

M4/6A
2/2017

M1/2A
2/2017

Nr proiecte primite / nr. contracte semnate

Proiecte
primite

Nr. contracte
 semnate
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Se poate vedea că în perioada de referință a evaluării intermediare rata de semnare a 
contractelor de finanțare raportat la numărul de proiecte depuse la GAL este de 62,16%, fapt 
ce denota un interes crescut din partea beneficiarilor, numărul de proiecte depuse fiind în 
general mai mare decât alocarea disponibilă (cu precădere în cazul M3/6A). 
 
  M1/2A  „Modernizarea exploatațiilor  agricole, procesare și marketing local”  
 

Sesiune cerere de proiecte Nr. cereri de finanțare depuse 

Număr de referință al sesiunii cererii de proiecte: 
M19.2(M1/2A) - 01/17- 22.09.2017 

Data lansării apelului de selecție: 31 IULIE 2017 
Data limită de depunere a proiectelor: 22 SEPTEMBRIE 
2017 

  
0 

Număr de referință al sesiunii cererii de proiecte: 
M19.2(M1/2A) - 02/17- 08.01.2018 

Data lansării apelului de selecție: 06 NOIEMBRIE 2017 
Data limită de depunere a proiectelor: 08 IANUARIE 
2018 

 
 

4 

 
Între cele două sesiuni GAL ATBN a cerut modificarea condițiilor de eligibilitate pentru a 
crea șanse reale pentru fermierii din zonă pentru acest tip de finanțare. 
 
Raportul dintre alocarea publică, valoarea proiectelor selectate la GAL, valoarea proiectelor 
contractate și valoarea plăților efectuate. 
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Tema de analiză 
 

Puncte tari 
 

Puncte slabe 

Depunere 

 

Au fost depuse 4 proiecte și toate 
patru au fost contractate. 

Un proiect a fost finalizat. 

Solicitanții și-au asumat crearea a noi 
4 locuri de muncă. 

La prima sesiune nu s-a depus nici un 
proiect, potențialii beneficiari care au 
solicitat informații despre măsură nu au 

fost interesați pentru că se încadrau la o 
cofinanțare de 50%. 
 

Contractare 
 

Contractarea a decurs fără probleme, 
toate proiectele selectate de 

GALATBN au fost declarate eligibile 
de către AFIR. 
Suma contractată 267,299.00 euro 

Suport oferit de către echipa GAL 
pentru a pregăti documentele pentru 
contractare 

 

Implementare Total plăți în perioada de 
implementare: 
135352.94 euro 
1 proiect finalizat. 

1 loc de muncă creat. 

Nu este cazul 

Concluzii/lecții 
învățate 

Faptul că s-a modificat criteriul de eligibilitate privind dimensiunea economică 
a exploatației a oferit șanse reale pentru fermieri pentru a depune cerere de 
finanțare. 

Propunerea a fost ca în următoarea perioada de planificare să se mărească 
sumele pentru acest tip de investiții. 
 

Monitorizarea continuă și derularea activităților de animare și de comunicare 
cu potențiali beneficiari din teritoriu a oferit posibilitatea ca echipa GAL să 

modifice SDL în așa fel încât să asigure depunerea de proiecte. 
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M2/B2  „Tineri fermieri și ferme mici”; 
Au fost lansate trei sesiuni de cereri de finanțare prin care s-au depus în total 12 proiecte 
din care s-au contractat 8 proiecte.  
 
Sesiune cerere de proiecte Nr. cereri de finanțare depuse 

Număr de referință al sesiunii cererii de proiecte: 
M19.2(M2/2B) - 01/17- 02.10.2017 
Data lansării apelului de selecție: 21 AUGUST 2017 

Data limită de depunere a proiectelor: 02 OCTOMBRIE 
2017 

Număr de referință al sesiunii cererii de proiecte: 
M19.2(M2/2B) - 02/17-24.11.2017 
Data lansării apelului de selecție: 23.10.2017 

Data limită de depunere a proiectelor: 24.11.2017 
 

3 proiecte depuse 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

5 proiecte depuse. Prelungirea sesiunii cererii de proiecte:  
Număr de referință al sesiunii cererii de proiecte: 
M19.2(M2/2B) - 02/17- 08.12.2017 
Data lansării apelului de selecție: 23.10.2017 
Data limită de depunere a proiectelor: 08.12.2017 

 
Număr de referință al sesiunii cererii de proiecte: 
M19.2(M2/2B) - 03/18 - 30.04.2018 
Data lansării apelului de selecție: 26.03.2018 
Data limită de depunere a proiectelor: 30.04.2018 

 
 
4 proiecte depuse 

Prelungit până la 15.05.2018 

 
Raportul dintre alocarea publică, valoarea proiectelor selectate la GAL, valoarea proiectelor 
contractate și valoarea plăților efectuate. 
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Tema de analiză Puncte tari Puncte Slabe 
Depunere În cele 3 sesiuni de cereri de finanțare 

s-au depus 12 proiecte. 
Sesiunea 1 – 3 proiecte 

Sesiunea 2 – 5 proiecte 
Sesiunea 3 – 4 proiecte 
Număr mare de fermieri care s-au 

interesat de acest tip de finanțare, 
fiind multiple informări și consultări în 

perioada de depunere a proiectelor. 

Au fost retrase 2 proiecte de la 

prima sesiune. 
Ambele proiecte retrase au 

fost redepuse la Sesiunea 2. 
Lipsa unui inginer agronom în 
organigrama GAL ATBN. 

Contractare Au fost semnate 8 contracte de 
finanțare cu următorii indicatori 

asumați:  3 locuri de muncă create 
5 proiecte cu 21% produs 

comercializat 
1 proiect cu 20% produs comercializat 
1 proiect 25,33% produs comercializat 
Suma contractată 330.000 de euro, 
suma plătită 264.000 euro 

2 proiecte au fost respinse de 
OJFIR după efectuarea vizitei 

pe teren. Cele 2 proiecte au 
fost declarate neeligibile 

pentru că situația la fața 
locului nu corespundea celor 
declarate în planul de afaceri.   

Implementare 8 proiecte sunt în implementare  Nu este cazul. 

Concluzii/ lecții 
învățate 

Tipul de măsuri de finanțare cu plăți de tip forfetar reprezintă o 
oportunitate reală pentru tinerii fermieri și fermele mici din zonă. 
Experiența acestei măsuri evidențiază specificul agricol din teritoriul 
GAL: ferme mici cu terenuri fărâmițate reprezintă ponderea cea mai 
mare dintre exploatații și este necesară creșterea sumelor pentru acest 
tip de măsuri pentru următoarea perioadă de programare . 
Va fi necesară o colaborare cu/angajarea unui inginer agronom la GAL 

ATBN. 

 
 

M3/6A „Diversificarea  activităților  neagricole”; 
 
M3/6A este măsura cu cele mai multe proiecte depuse de către persoanele din teritoriul GAL. 

În cele trei sesiuni de cereri de proiecte s-au depus 20 de proiecte, din care 10 beneficiari au 
semnat contracte de finanțare. 

 

Sesiune cerere de proiecte Nr. cereri de 
finanțare depuse 

Număr de referință al sesiunii cererii de proiecte: M19.2(M3/6A) - 
01/17- 01.09.2017 
Data lansării apelului de selecție: 3 IULIE 2017 
Data limită de depunere a proiectelor: 1 SEPTEMBRIE 2017 

6 
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Număr de referință al sesiunii cererii de proiecte: M19.2(M3/6A) - 
02/17- 04.12.2017 
Data lansării apelului de selecție: 2 OCTOMBRIE 2017 

Data limită de depunere a proiectelor: 4 DECEMBRIE 2017 

9 

Număr de referință al sesiunii cererii de proiecte: M19.2(M3/6A) - 

03/18 – 08.06.2018 
Data lansării apelului de selecție: 25 APRILIE 2018 
Data limită de depunere a proiectelor: 08 IUNIE 2018 

5 

 
Raportul dintre alocarea publică, valoarea proiectelor selectate la GAL, valoarea proiectelor 
contractate și valoarea plăților efectuate. 
 

 
 
 

Tema de analiză Puncte tari Puncte Slabe 
Depunere S-au depus în total 20 de proiecte în 

cele trei sesiuni. 
Număr mare de 
consultări/informări/animări din partea 

echipei GAL pentru potențiali 
beneficiari. Proiecte diversificate având 

o acoperire semnificativă privind 
teritoriul GAL 

Cerere foarte mare și buget 
limitat pentru proiecte. 

Contractare S-au semnat 10 contracte de finanțare 

în valoare totală de  580.000 de euro și 
plăți efectuate în valoare de 464.000 de 

euro. 
Indicatori de monitorizare asumați de 
către beneficiari: 

Nu este cazul. 

Datorită concurenței mari au 
fost și un număr de 3 

contestări depuse de către 
solicitanți.  
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Număr locuri de muncă: 14 locuri de 
muncă, din care 4 pentru persoane 
vulnerabile. 

Implementare Numărul de indicatori asumați 
reprezintă o plus valoare atât pentru 

indicatorii de monitorizare, cât și pentru 
beneficiarii proiectelor.  

Proiectele cu construcții noi 
resimt creșterea prețurilor la 

materiale de construcții, 
manopera și lipsa forței de 
muncă în acest domeniu. 

Concluzii/lecții 
învățate 

Una dintre concluziile formulate se referă la proiectele cu construcții și 
montaj pentru perioada următoare de planificare. Este clar că proiectele 
care își propun să facă construcții noi și nu modernizări , cu un buget de 
50.000 de euro vor întâmpina greutăți majore în perioada de 
implementare. 

Interviurile cu beneficiarii de la această măsură au sugerat că va fi 
importantă alocarea de sume mai mari pentru activități recreaționale. 

 
 
M4/6A „Modernizarea activităților  neagricole”; 
 
Această măsură a fost lansată de trei ori în perioada de referință pentru raportul de evaluare 
intermediară. 
 

Sesiune cerere de proiecte Nr. cereri de 
finanțare depuse 

Număr de referință al sesiunii cererii de proiecte: M19.2(M4/6A) - 
01/17- 11.09.2017 
Data lansării apelului de selecție: 10 IULIE 2017 
Data limită de depunere a proiectelor: 11 SEPTEMBRIE 2017 

0 

Număr de referință al sesiunii cererii de proiecte: M19.2(M4/6A) - 

02/17- 10.11.2017 
Data lansării apelului de selecție: 2 OCTOMBRIE 2017 

Data limită de depunere a proiectelor: 10 NOIEMBRIE 2017 

1 

Număr de referință al sesiunii cererii de proiecte: M19.2(M4/6A) - 
03/18 – 03.08.2018 

Data lansării apelului de selecție: 25 MAI 2018 
Data limită de depunere a proiectelor: 3 AUGUST 2018 

0 

 
Raportul dintre alocarea publică, valoarea proiectelor selectate la GAL, valoarea proiectelor  
contractate și valoarea plăților efectuate. 
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Tema de analiză Puncte tari Puncte Slabe 
Depunere În cele trei sesiuni de 

cereri de proiecte s-a 
depus 1 cerere de 
finanțare. 

Numărul firmelor interesate a fost relativ 

scăzut sau cele care au solicitat informații, 
voiau să facă investiții pe CAEN-uri care nu 
erau eligibile sau pe care nu înregistraseră 

venituri de minim 1 an sau nu aveau sediul 
în teritoriul GAL. 

 
 

Contractare Fără probleme în etapa de 

contractare. 
 Suport oferit de OJFIR și 

CRFIR pentru a semna 
contractul cât mai repede. 

  

Implementare Fără probleme în etapa de 
implementare. 

 

Concluzii/lecții 
învățate 

Gradul de dezvoltare a societăților comerciale este direct corelat cu 
capacitatea lor de a depune contribuție pentru dezvoltarea de proiecte 

care necesită cofinanțare. 
Analiza SWOT a teritoriului din SDL subliniază acest fapt legat de sub 
capitalizarea firmelor din teritoriul GAL.  
Proiectul depus este din domeniul turismului și acest lucru arată că în 
zona Viscri încep să apară companii din domeniul turismului, care pot 
asigura cofinanțarea pentru acest tip de investiții. 
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M6/6B „Investiții în infrastructura  socială și pentru incluziunea minorităților”; 
 
Sesiune cerere de proiecte Nr. cereri de 

finanțare depuse 
Număr de referință al sesiunii cererii de proiecte: M19.2 (M6/6B) - 

01/18- 28.09.2018 
Data lansării apelului de selecție: 27 Iulie 2018 
Data limită de depunere a proiectelor: 28 Septembrie 2018 

0 

Prelungirea 1 până 26.10.2018 0 
Prelungirea 2 până 03.12.2018 0 

Prelungirea 3 până la 25.01.2019 1 
 

 
 

Tema de analiză Puncte tari Puncte Slabe 

Depunere  Numărul mic de furnizori de servicii sociale 
acreditate în teritoriu, care au capacitatea 

de a depune cerere de finanțare și de a 
susține funcționarea serviciilor sociale pe 
perioada de 5 ani de monitorizare. 

Contractare Nu este cazul. Nu este cazul. 
Implementare Nu este cazul Nu este cazul. 

Concluzii/lecții 
învățate 

Costurile proiectelor care includ Construcții Montaj sunt mai mari decât 
suma maximă eligibilă pentru un proiect, adică 100.000 de euro. Este 
necesar pentru perioada următoare de planificare încurajarea ONG-
urilor cu acreditare pentru a depune cereri de finanțare pentru 

dezvoltarea de servicii fără C+M. 
Procedura de acreditare și licențiere este complexă și complicată, 
majoritatea ONG-urilor din domeniul social evitând această procedură 
birocratică și în acest fel sunt excluse  de la aceste tipuri de finanțări. 
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În perioada de referință 22.11.2016 – 01.10.2018 dintre cele 7 măsuri au fost lansate cinci, 
ultimele două au fost deschise după 01.10.2018.  
 
M5/6B „Revitalizarea  patrimoniului  local, servicii de bază și infrastructură la scară mică 
pentru teritoriul GAL ATBN”; 
 

 
 

 
M7/1B  „Consolidarea capitalului social” 
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Procent sume contractate și plătite din sume alocate pe măsuri: 

 

 
 
 

6.3 Contribuția SDL la aria de intervenție 6B 
  
Conform măsurilor asumate prin SDL 2014 -2020 pentru teritoriul GAL Asociația Transilvană 

Nord sunt două măsuri specifice pe aria de intervenție 6B: 
 

- M5/6B „Revitalizarea  patrimoniului  local, servicii de bază și infrastructură la scară 

mică pentru teritoriul GAL ATBN”; 

- M6/6B „Investiții în infrastructura  socială și pentru incluziunea minorităților”; 

Intervenția Măsura Stadiul 

6B) Încurajarea 

dezvoltării locale în 

zonele rurale 

M5/6B „Revitalizarea  patrimoniului  

local, servicii de bază și 

infrastructură la scară mică pentru 

teritoriul GAL ATBN”; 

Lansată în 29.11.2018 cu termen 

de depunere proiecte 29.01.2019 

M6/6B „Investiții în infrastructura  

socială și pentru incluziunea 

minorităților”; 

Lansată în perioada de referință 

fără proiecte depuse. 

În luna ianuarie 2019 s-a depus un 

proiect, care în momentul de față 

este în evaluare. 
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Din totalul bugetului alocat pentru cele 7 măsuri pentru măsurile care sunt corelat e cu 

intervenția 6B s-au alocat  470.501,41 euro, care reprezintă 23,08% sută din valoarea totală 

publică pentru implementarea SDL. 

Abordarea holistică presupune analiza tuturor proiectelor, care sunt în implementare ca și 

contribuție la aria de intervenție 6B. 

În acest fel, cele 23 de contracte de finanțare semnate vor crea 22 locuri de muncă. De 

menționat faptul că din cele 23 de contracte semnate, 1 contract a fost finalizat, având deja 

1 loc de muncă creat. 

Măsurile prin care aceste proiecte au fost finanțate au creat o oportunități reale pentru forța 

de muncă într-un teritoriu, unde crearea de noi locuri de muncă aduce beneficii directe și 

imediate pentru comunitățile locale. 

 

 

 

 

 

2038661,41

470501,41

Alocare Intervenția 6B - Euro

Alocare publică totală SDL Alocare publică 6B

100

23,08

Alocare Intervenția 6B 

%

Alocare publică totală SDL Alocare publică 6B



 

42 
 

Erudis Consulting 

6.4. Activități planificate și realizate de GAL 
 

 
 

Denumire activitate 

conform Graficului 
de implementare 

Rezultate planificate 
Rezultate atinse 

Gradul de realizare 
% 

2.1. Organizarea de 

întâlniri publice și 
întâlniri individuale 

Număr de participanți la 

întâlnirile publice – o 
medie de 15 
persoane/întâlnire; 

Întâlniri individuale – 
minim 100 de întalniri; 

Întâlniri publice – minim 
20 de întâlniri; 

întâlniri publice - 25 
întâlniri individuale - 70 

număr participipanți - o 
medie de 16 persoane 

întâlniri publice - 

125% 
întâlniri individuale 
- 70% 

număr 
participipanți - o 

medie de 16 
persoane 

2.2. Promovarea 

apelurilor de 
proiecte 

Anunțuri de lansare 

apeluri de proiecte – 
minim 10 – maxim 30 de 
anunțuri; 19 anunțuri de lansare 63% 

2.3.Realizarea de 
materiale de 

promovare 

Afișe de promovare – 
130 de bucăți; 
Pliante – 15.000 de 

bucăți; 
Roll-up banner  - 1 
bucată; 

Afișe de promovare – 
130 de bucăți; 
Pliante – 15.000 de 

bucăți; 
Roll-up banner  - 1 
bucată; 100% 

Denumire activitate conform 

Graficului de implementare
Rezultate planificate Raport intermediar 1 Raport intermediar 2

Raport intermediar 3 

(19.06.2018)
20.06.2018 - 1 oct 2018

2.1.            Organizarea de

întâlniri publice și întâlniri

individuale

Număr de participanți la

întâlnirile publice – o medie de

15 persoane/întâlnire;

Întâlniri individuale – minim 100

de întalniri;

Întâlniri publice – minim 20 de

întâlniri;

Întâlniri publice – 13;

Număr participanți la întâlnirile 

publice – o medie de 15 

persoane/întâlnire;

Întâlniri individuale – 12 întâlniri;

Întâlniri publice –  12;

Număr participanți la 

întâlnirile publice – o medie 

de 17 persoane/întâlnire;

Întâlniri individuale – 26 

întâlniri;

Întâlniri publice –  0;

Număr participanți la întâlnirile 

publice – 0;

Întâlniri individuale – 16 

întâlniri;

Întâlniri publice - 0;

Număr participanți la 

întâlnirile publice – 0;

Întâlniri individuale – 16 

întâlniri;

2.2. Promovarea apelurilor

de proiecte

Anunțuri de lansare apeluri de 

proiecte – minim 10 – maxim 30 de 

anunțuri;

Anunțuri de lansare apeluri de 

proiecte – 3 ;

Anunțuri de lansare apeluri 

de proiecte –7 ;

Anunțuri de lansare apeluri de 

proiecte – 6 ;

Anunțuri de lansare apeluri 

de proiecte – 3 ;

2.3.Realizarea de materiale

de promovare

Afișe de promovare – 130 de

bucăți;

Pliante – 15.000 de bucăți;

Roll-up banner  - 1 bucată;

Afișe de promovare – 130;

Pliante – 15.000 de bucăți;

Roll-up banner – 1 bucată;

rezultat îndeplinit rezultat îndeplinit rezultat îndeplinit

2.4. Actualizarea,

mentenanța și găzduirea

website-ului GAL -

www.galatbn.ro

 Website actualizat Website actualizat; Website actualizat; Website actualizat; Website actualizat;

2.1.Organizare de

evenimente
Evenimente organizate – 3 Evenimente organizate – 0; Evenimente organizate – 0; Evenimente organizate – 0; Evenimente organizate – 0;

3.      Instruire angajați GAL și

lideri locali 

Lideri locali instruiți – 30 de 

persoane;

Angajați instruiți – 5 

Lideri locali instruiți –  0 ;

Angajați instruiți – 4 persoane;
Lideri locali instruiți –  0 ;

Lideri locali instruiți –  0 ;

Angajați instruiți – 1;

Lideri locali instruiți – 9 ;

Angajați instruiți – 2;
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2.4. Actualizarea, 
mentenanța și 

găzduirea website-
ului GAL - 
www.galatbn.ro 

Website actualizat 

100% 100% 

2.1.Organizare de 
evenimente 

Evenimente organizate – 
3 

Evenimente organizate 
– 0 0% 

3.      Instruire 

angajați GAL și lideri 
locali 

Lideri locali instruiți – 30 
de persoane; 
Angajați instruiți – 5 

Lideri locali instruiți – 9 
de persoane; 
Angajați instruiți – 7 

Lideri locali instruiți 

– 30% 
Angajați instruiți – 
140% 

 

Evaluarea activități GAL ATBN s-a realizat și în cadrul unei întâlniri de lucru în care s-a 

realizat analiza punctelor tari și punctelor slabe pe marginea următoarelor domenii de 

interes: 

Management 

Puncte Tari Puncte slabe 

- Managementul dispune de calificare si 

experiența in gestionarea structurii GAL, 
aflându-se deja la a doua perioadă de 

programare PNDR; 
- Colaborare strânsă și eficientă între 

management si experții GAL, care 

contribuie la derularea în condiții bune a 
activității GAL; 

- Capacitatea managementului de a se 

adapta la schimbările produse in procesul 
de implementare a Strategiei GAL ATBN și 

de a identifica cele mai bune soluții; 

- Volumul foarte de mare de lucru din anumite 

perioade poate determina  dificultăți în 
cunoașterea tuturor modificărilor frecvente 

care au loc la nivelul reglementarii  activității 
GAL în general (modificarea ghidurilor 19.4), 
care se reflectă în sincope sau dificultăți în 

implementare; 
 

 

Resurse financiare 

Puncte tari Puncte slabe 

- Obținerea fondurilor nerambursabile pentru 
finanțarea activității GAL ATBN în două 

perioade de programare; 
- Existența unui disponibil financiar suficient în 

conturile asociației, neexistând blocaje din 

acest punct de vedere și nefiind necesară 
solicitarea unui avans din partea 

finanțatorului; 

- Lipsa de flexibilitate în cheltuirea banilor, 
fondurile fiind în majoritatea lor publice; 
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- Rambursarea cheltuielilor de către finanțator 
se efectuează în scurt timp de la depunerea 
cererilor de plată, astfel că nu există blocaje 

în efectuarea diferitelor plăți.  

 

Resurse umane 

Puncte tari Puncte slabe 

- Experții GAL ATBN sunt persoane cu 
expertiză și experiență în scrierea, 

implementarea și evaluarea proiectelor cu 
finanțare nerambursabilă; 

- Formarea profesională a experților este în 

domenii diverse, complementare – juridic, 
sociologie, psihologie, economice – formând 
astfel o echipă interdisciplinară, cu expertiză 

vastă; 
- Doi dintre membrii echipei sunt implicați încă 

din etapa de formare a parteneriatului inițial 
– 2009, ajungând în acest timp să cunoască 
foarte bine teritoriul și nevoile acestuia; 

- Bună cunoaștere a Axei LEADER și a altor 
programe de finanțare complementare de 
către experții GAL ATBN; 

- Experții GAL ATBN au participat la diferite 
cursuri în domeniul evaluării proiectelor, 

achizițiilor publice, managementului de 
proiect, expert contabil etc. 

- Lipsa unui expert care să aibă studii 
agronomice sau în agro-alimentație; 

- Lipsa unui arhitect în echipa GAL ATBN; 

 

Animare 

Puncte Tari Puncte slabe 

- Implicarea a doi dintre membrii echipei GAL 
încă din faza de constituire a parteneriatului 

inițial și a asociației, a consolidat legătura dintre 
comunitate și GAL; 
- Rezultatele perioadei anterioare de finanțare și 

implementarea cu succes a proiectelor selectate 
de GAL ATBN au contribuit la creșterea încrederii 

comunității în echipa GAL ATBN și la promovarea 
GAL-ului în interiorul comunității; 
- Utilizarea unei palete largi de instrumente de 

animare – organizarea întâlnirilor publice în 
fiecare localitate, organizarea întâlnirilor 

- Activitățile necesare pentru implementarea 
Sub-măsurii 19.4 și resursele limitate nu permit 

o animare mai profundă a teritoriului GAL ATBN 
– întâlniri individuale pe teme complementare 
accesării și implementării sub-măsurii 19.2 

pentru identificarea altor probleme și soluții 
care nu pot fi abordate prin LEADER 2014-2020; 

- Resursele limitate și volumul ridicat de lucru nu 
au permis realizarea unor instrumente de 
informare / promovare permanente și ușor 

vizibile, cum ar fi panouri instalate la intrarea în 
fiecare UAT din teritoriul GAL ATBN; 
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individuale de fiecare dată când un locuitor din 
teritoriul GAL a solicitat detalii despre activitatea 
acestuia, informarea comunității cu privire la 

activitatea GAL prin afișe și pliante expuse la 
primării și distribuite inclusiv prin intermediul 

magazinelor locale, trimiterea de flyere prin 
poșta la toate gospodăriile din teritoriu,  
postarea online a acțiunilor GAL și a rezultatelor 

activității pe site-ul propriu și pe contul de pe 
rețeaua de socializare cea mai utilizată în 
teritoriu – au avut ca rezultat notorietatea GAL 

ATBN și a activității acestuia în teritoriu; 
- expertiza și experiența în animare și dezvoltare 

comunitară a expertului animare care a activat 
în prima perioada de finanțare în cadrul GAL au 
contribuit la punerea bazelor unei bune relații 

între GAL ATBN și comunitate; 
- activitatea de animare este continuă încă din 
anul 2009, fapt ce a contribuit la dezvoltarea 

unei relații solide cu comunitatea; 
- organizarea (în prima perioadă de programare) 

a primului festival folcloric și a primului târg cu 
producătorii locali la Cetatea Rupea a asigurat o 
mare vizibilitate și o imagine pozitivă a GAL 

ATBN în teritoriu, care este menținută și în 
prezent. 

- Relația GALATBN nu s-a consolidat și la nivelul 
comunități sărace – GAL ATBN, până în prezent 
neexistând acțiuni care să vizeze concret aceste 

comunități, deși ponderea lor în GAL este mare. 
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7. Factorii de succes și insucces  
 

Acest capitol sumarizează informațiile colectate prin interviuri structurate individuale, 

întâlniri de lucru, chestionare online și analiza documentelor. 
 

Criteriu Factori de succes Factori de insucces 
Animare Stabilitatea membrilor ECHIPEI GAL (a 

managementului GAL) între două 

perioade de planificare pentru GAL. 
Experiență și prezență relevantă în 

teritoriu.  
Capacitatea de a investi timp și energie 
în întâlniri individuale cu potențiali 
beneficiari  

Număr mare de membrii GAL, care 
au crezut, că în mod automat vor 

beneficia de fonduri de la GAL. 
Teritoriul relativ mare și acces 

limitat al comunităților 
dezavantajate la informațiile 
oferite de GAL ATBN. 

Depunere 

 Proiecte 

Număr mare de proiecte pe măsurile cu 

sume forfetare.  
Modificarea criteriilor de eligibilitate 
pentru câteva măsuri, reprezentând o 
înlesnire pentru depunerea proiectelor. 
Perioada de evaluare redusă atât la GAL 
ATBN cât și la OJFIR sau CRFIR. 
Suport constant oferit de către echipa 
GAL conform procedurilor în această 
etapă. 

Număr relativ mic de cereri de 

finanțare pentru proiecte cu 
cofinanțare. 
Capitalizarea redusă a firmelor din 
teritoriu, care evită măsurile de 
finanțare cu contribuție proprie. 
 
Depunerea fizică a proiectelor fără 
a putea folosi platforma 
www.afir.info și pentru depunerea 
proiectelor. 

Contractare Durata perioadei de contractare redusă, 
colaborare eficientă între GAL ATBN, 
OJFIR și beneficiari. 
 

Schimbarea unor condiții de 
eligibilitate sau dorința de a induce 
în eroare reprezentanții 
finanțatorului. 2 proiecte respinse 
de OJFIR după vizita de teren 
(situația declarată nu corespundea 
cu cea din teren). Experții GAL nu 
au efectuat vizita pe teren. 

Implementare Proiectele cu achiziții de echipamente și 
procent de comercializare a 
produselor/serviciilor calculate realist, 
sunt premisele ca aceste proiecte să fie 
implementate cu succes. 

Proiectele care prevăd construcții 
sunt dezavantajate de modificările 
cursului valutar (lei – euro) și a 
costurilor cu materialele de 
construcții, cât și a manoperei în 

domeniul construcțiilor. 
 

  

http://www.afir.info/
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Tip factor de 
influență 

Influență pozitivă Influență negativă 

Factori interni Echipă stabilă GAL ATBN 

Cunoașterea teritoriului. 
Disponibilitate pentru întâlniri 

individuale. 
Susținerea constantă a APL-
urilor membre GAL. 

Număr mare de membrii GAL, care 

au crezut, că în mod automat vor 
beneficia de fonduri de la GAL. 

 

Factori extern Perioada de evaluare redusă 
atât la GAL ATBN, cât și la OJFIR 
sau CRFIR. 
Deschiderea OJFIR, CRFIR și AM 
pentru soluționarea unor 

întrebări privind proiectele. 
 

Existența unor consultanți cu 
experiență în proiecte PNDR, 
care pot oferi consultanță 
eficientă beneficiarilor. 
 

 
 

Teritoriu relativ mare și acces 
limitat al comunităților 
dezavantajate la informațiile 
oferite de GAL ATBN. 
 

Capitalizarea redusă a firmelor din 
teritoriu, care evită măsurile de 

finanțare cu contribuție proprie. 
 
Depunerea fizică a proiectelor fără 
a putea folosi platforma 
www.afir.info și pentru depunerea 

proiectelor. 

 

  

http://www.afir.info/
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8. Valoarea adăugată datorată metodei LEADER 
 

8.1. Valoare adăugată 
 

Analiza valorii adăugate a metodei LEADER s-a realizat atât pe baza documentelor puse la 
dispoziția evaluatorilor de către GAL ATBN, cât și pe baza interviurilor individuale, întâlnirilor 
de grup și a sondajului realizat prin chestionarele online. 
 

Criteriu de evaluare Aspecte identificate 

Capitalul social îmbunătățit 
pe plan local 

Încredere – peste 70 de întâlniri individuale organizate de 
către echipa GAL, 25 de întâlniri publice cu nr. mediu de 
participanți 16. 

37 de proiecte depuse spre evaluare 
Competență și abilități 9-  lideri locali și 5 angajați GAL 

ATBN au participat la cursuri de formare. 
Din cele 37 de proiecte depuse, au fost selectate de GAL 25,  
din care doar 2 au fost respinse de OJFIR, pentru restul 

semnându-se contracte de finanțare. 
Guvernanță îmbunătățită Luarea deciziilor:  

Ședințele CD sunt organizate cu frecvență pentru asigura 
transparența deciziilor luate 
Rolul GAL-ului în guvernanța pe mai multe nivele 

Începe să se formeze și să fie asumată o identitate a 
teritoriului GAL și se recunoaște rolul orașului Rupea în 

dezvoltarea microregiunii unde se află LEADER. 
Rezultate îmbunătățite ca 
urmare a implementări 

strategiei 

În perioada de referință s-au semnat 23 de contracte de 
finanțare. 90% dintre beneficiarii acestor contracte nu au 

depus cerere de finanțare pe programele de finanțare 
naționale. 

 
Proiectele de finanțare creează în total 22 de locuri de 
muncă. 
 
Inovarea: există proiecte inovative în zonă prin dezvoltarea 
de servicii recreaționale și de a identifica tot teritoriul GAL 
ca și destinație turistică nu numai localitățile cunoscute, 
cum ar fi Viscri. 
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8.2. Părerea membrilor GAL și a beneficiarilor GAL asupra implementării 
SDL 

 

Tuturor beneficiarilor li s-a solicitat să completeze un chestionar on-line, pentru a avea o 

imagine de ansamblu despre aprecierea și evaluarea lor asupra activității și interacțiunii cu 

GAL ATBN. Toți cei 23 de beneficiari ai măsurilor lansate în perioada 22.11.2016 – 01.10.2018, 

au răspuns solicitării și au completat chestionarul.  

 

 
 

 

 

 

Beneficiarii finanțărilor GAL ATBN în perioada 22.11.2016-01.10.2018 își desfășoară 

activitatea pe teritoriul a 8 comune, din cele 13 membre GAL. O treime dintre beneficiari își 

desfășoară activitatea economică pe raza comunei Bunești.  

Din punctul de vedere al formei juridice de organizare a beneficiarilor, aproape jumătate 

dintre entități funcționează sub forma societăților cu răspundere limitată (S.R.L), iar restul 

sunt înregistrate ca persoane fizice autorizate (P.F.A.) și întreprinderi individuale (Î.I.).  

 

18%

35%

13%

4%

4%

18%

4%
4%

UAT unde își desfășoară activitatea beneficiarii 

finanțărilor GAL ATBN în perioada 22.11.2016-
01.10.2018

Comuna Apața Comuna Bunești Comuna Cața Comuna Hoghiz

Comuna Homorod Comuna Racoș Comuna Ungra Comuna Măieruș
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Analiza satisfacției beneficiarilor despre finanțările obținute de la GAL ATBN, arată un 

instrument apreciat foarte pozitiv, majoritatea semnificativă a beneficiarilor, 86%,  fiind 

foarte mulțumiți de programul LEADER/GAL.  

 

 
 

În ceea ce privește aprecierea eficienței utilizării resurselor financiare de către GAL ATBN, 

beneficiarii consideră la fel, în mod foarte pozitiv alocarea acestora.  

 

44%

17%

39%

Forma juridică de organizare a beneficiarilor

Î.I. P.F.A. S.R.L.

86%

14%

Cât de mulțumiți sunteți de beneficiile obținute prin 
programul LEADER/GAL pentru firma Dvs. în perioada 2016-

2018?

Foarte mulțumit Mulțumit Puțin mulțumit Deloc mulțumit
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În cazul aprecierii impactului și prezenței GAL-ului în teritoriu, deși aprecierea este mai 

degrabă pozitivă, aproximativ un sfert dintre beneficiari consideră totuși activitățile de 

informare mai puțin eficiente sau nu pot aprecia aceste activități.  

 
 

În ceea ce privește opinia beneficiarilor cu privire la gradul de notorietate al abordării 

programului LEADER/GAL în cadrul publicului larg, doar jumătate dintre aceștia consideră că 

această abordare este suficient cunoscută în teritoriu.  

 

86%

14%

Cât de eficient au fost utilizate resursele financiare 
alocate către GAL ATBN în perioada 2016-2018 în opinia 

Dvs.?

Foarte eficient Eficient Mai puțin eficient Nu pot aprecia

76%

9%

5% 10%

Ce impact au avut în opinia dvs. activitățile de 

animare/informare din anii 2016-2018 în comuna/orașul în care 
locuiți?

Mare Moderat Mic Nu pot aprecia
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Beneficiarii au fost consultați și în legătură cu problemele, greutățile cu care s-au confruntat 

pe parcursul accesării fondurilor de la GAL ATBN. Majoritatea au răspuns afirmativ, și au 

menționat greutăți, în special birocrația în ceea ce privește obținerea avizelor, autorizațiilor 

necesare desfășurării activităților sau în cazul proiectelor cu construcții. 

 

 
 

Reducerea birocrației este propunerea cea mai semnificativă atunci când beneficiarii trebuie 

facă recomandări  pentru îmbunătățirea implementării strategiei GAL ATBN. Alte propuneri 

se referă la diversificarea măsurilor aplicabile, finanțări în sume mai consistente, finanțare și 

pentru procesare produse agricole (suc de fructe, bere, etc.) 

48%

38%

14%

În opinia dvs. în ce măsură cunosc cetățenii/publicul larg 

abordarea LEADER/GAL?

Mare Mică Deloc Nu pot aprecia

9

1 1

10

0

2

4

6

8

10

12

Birocrația (obținerea de 

avize, autorizații etc.)

Alegerea de obiective în
planul de afaceri

Evaluările efectuate de
expertii OJFIR Brasov

Nu au fost

Care au fost principalele greutăți ale firmei în accesarea fondurilor de 

la GAL ATBN în perioada 2016-2018?
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În cazul întrebărilor, când beneficiarii au fost rugați să aprecieze interacțiunea cu angajații 

GAL în diferite situații, toți s-au declarat foarte mulțumiți. 

De asemenea majoritatea beneficiarilor sunt complet de acord  cu faptul că activitatea GAL 

ATBN contribuie la dezvoltarea regiunii, este strâns corelată cu politicile de dezvoltare rurală 

din România, contribuie la dezvoltarea întreprinderilor mici locale, așadar contribuie la 

dezvoltare rurală.  

 

Un chestionar on-line a fost transmis și membrilor parteneriatului GAL ATBN. Din 52 membri, 

au completat chestionarul de evaluare 20 membri, 7 administrații locale, 9 ONG -uri și 4 

parteneri privați. 

4 4 4

8

3

5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Diversificarea
măsurilor
aplicabile

Finanțări mai 

consistente

Mai multe 

informări 
despre 

programele de 

finanțare

Reducerea 

birocrației

Mai multe 

finanțări 
pentru 

procesare 

produse 
agricole

Nu are
propuneri

Care sunt cele mai importante 3 propuneri/recomandări ale dvs. 

pentru îmbunătățirea implementării strategiei din teritoriul GAL 
ATBN în perioada 2019-2021?
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Majoritatea membrilor GAL ATBN care au răspuns la chestionar consideră că resursele 

financiare alocate către GAL în perioada 2016-2018 au fost utilizate foarte eficient, și 

apreciază în mod pozitiv impactul activităților de animare/informare pe teritoriul GAL ATBN.  

 

 
 

De asemenea membri respondenți la chestionar consideră că instituțiile, firmele, autoritățile  

din teritoriul GAL cunosc în mare măsură oportunitățile de finanțare acordate prin GAL ATBN 

în perioada 2016-2018. 

La întrebarea deschisă ”În opinia Dvs. care sunt cele mai importante 3 realizări ale GAL ATBN  

în perioada 2016-2018?”, majoritatea respondenților au  apreciat contribuția programelor de 

finanțare ale GAL ATBN ca fiind un important sprijin în dezvoltarea zonei, prin sprijinirea 

turismului, agriculturii, sprijinirea fermierilor tineri și a firmelor mici. Membrii menționează 

60%

30%

5%
5%

Cât de eficient au fost utilizate resursele financiare 
alocate către GAL ATBN în perioada 2016-2018 în 

opinia Dvs? 

Foarte eficient Eficient Mai puțin eficient Nu pot aprecia

60%

35%

5%

Ce impact au avut în opinia dvs. activitățile de 
animare/informare din anii 2016-2018 în 

comuna/orașul în care locuiți?

Mare Moderat Mic
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ca realizări importante: rata mare de contractare în timp scurt, echipa profesionistă – 

”conducând la situația în care GAL ATBN este un model de bună practică pentru multe GAL-

uri”, sprijinirea  cetățenilor în elaborarea și depunerea de proiecte. 

În cazul neajunsurilor sau punctelor slabe ale activității GAL ATBN în perioada 2016-2018, 

majoritatea respondenților cred ca nu este cazul. Cei care numesc unele neajunsuri 

menționează fondurile insuficiente, linii de finanțare insuficiente pentru realizarea mai multor 

proiecte și birocrația.  

Următoarele propuneri/recomandări pentru îmbunătățirea implementării strategiei din 

teritoriul GAL ATBN în perioada 2019-2021 au fost menționate de membrii: mai multe fonduri, 

creșterea programelor pentru educația tinerilor, dezvoltarea sustenabilă a ariilor naturale 

protejate și crearea unui brand puternic al GAL, mai multe proiecte pentru instituții publice 

locale, continuarea activității de animare și menținerea legăturii cu comunitățile, consultare 

publică locală în vederea stabilirii nevoilor și priorităților din teritoriu, dezvoltarea 

comunităților locale.  
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9. Concluzii, recomandări și lecții învățate 
 

9.1 Concluzii 
Logica intervenției  Strategiei de Dezvoltare Locală 
Intervențiile sunt relevante față de nevoile socio-economice, cele mai multe dintre ele fiind 

aplicate.  
Rămân de implementat  măsurile M5/6B, M6/6B, M7/1B 
Intervențiile sunt pe cale să-și atingă obiectivele. 

 
Contribuția operațiunilor realizate la atingerea obiectivelor prevăzute de strategie 

 
Resursele alocate GAL au fost utilizate eficient. În primii doi ani de funcționare aferent acestui 

ciclu de programare s-a reușit contractarea a peste 62% din valoarea SDL. 
 
Având planificate în viitor activități de monitorizare și menținere a relației cu beneficiarii, 

rezultatele obținute până în prezent se vor păstra. 
 

Impactul activităților de animare a teritoriului s-a dovedit prin faptul că pe unele măsuri au 
fost depuse proiecte care au depășit suma totală alocată măsurii. 
 
Valoarea adăugată datorată metodei LEADER 
Valoarea adăugată LEADER în teritoriu este reflectată de numărul de proiecte depuse, 

numărul de întâlniri publice și individuale organizate în perioada de referință.  
 

Contribuția SDL la aria de intervenție 6B 
SDL va contribui la aria de intervenție 6B prin lansarea în ultimul trimestru din 2018 și 2019 a 
măsurilor acestei arii de intervenție.   
În perioada de referință s-au semnat 23 de contracte de finanțare, din care 1 contract a fost 
finalizat și  a fost creat 1 loc de muncă. 

21 locuri de muncă au fost asumate prin contractele de finanțare. 
 

9.2 Recomandări  
 

- Mărirea bugetului GAL pentru următoarea perioadă de finanțare  
- Alocarea de sume mai mari pentru activități recreaționale și pentru fermele de mică 

dimensiune 
- introducerea sistemului de depunere electronică și pentru proiectele GAL 

 

9.3 Lecții învățate: 
Tipul de măsuri de finanțare cu plăți de tip forfetar reprezintă o oportunitate reală pentru 
tinerii fermieri și fermele mici din zonă.  
 
Lipsa unui arhitect și a unui inginer agronom din organigrama GAL ATBN . 
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Una dintre concluziile formulate se referă la  proiectele cu construcții și montaj pentru 
perioada următoare de planificare. Este clar că proiectele care își propun să facă construcții 
noi cu un buget de 50.000 de euro vor întâmpina greutăți majore în perioada de 
implementare. 
 
Interviurile cu beneficiarii de la această măsură au sugerat că va fi importantă alocarea de 
sume mai mari pentru activități recreaționale. 
 

Gradul de dezvoltare a societăților comerciale este direct corelat cu capacitatea lor de a 
depune contribuție pentru dezvoltarea de proiecte care necesită cofinanțare. 
Analiza SWOT a teritoriului din SDL subliniază acest fapt legat de sub capitalizarea firmelor 
din teritoriul GAL.  
 
În cazul proiectelor de infrastructura socială și nu numai, costurile proiectelor care includ 
Construcții Montaj sunt mai mari decât suma maximă eligibilă pentru un proiect, adică  
100.000 de euro. În următoarea perioadă de programare este recomandabil ca ONG-urile care 

au acreditare în domeniul serviciilor sociale să depună proiecte fără construcții-montaj. 
 

În domeniul social procedura de acreditare și licențiere este complexă și complicată, 
majoritatea ONG-urilor din domeniul social evitând această procedură birocratică și în acest 
fel se elimină de la aceste tipuri de finanțări. 
 
Subdimensionarea bugetului pentru măsurile cu sume forfetare. 

 
Beneficiarii care lucrează cu consultanți depun proiecte mai mature. De aceea GAL 
recomandă tuturor beneficiarilor identificarea și contractarea unui consultant încă din etapa 
de idee de proiect. 
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9.4. Concluzii conform matricei de evaluare 
 

Tematică Întrebare Evaluare 

 

 

Logica 

intervenției  

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 

Contribuția 

operațiunilor 

realizate la 

atingerea 

obiectivelor 

prevăzute de 

strategie 

În ce măsură au fost atinse 

obiectivele strategiei sau  

În mică 

măsură 

În măsură 

medie 

În mare 

măsură 

Care este probabilitatea atingerii 

acestor obiective în viitor, având 

în vedere progresul înregistrat 

până la data evaluării? 

Redusă Medie Ridicată 

 

 

 

 

Valoarea 

adăugată 

datorată 

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 

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 

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 
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Anexe 1 
 
Chestionar – Beneficiari GAL 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczVEFsT0MM1IehQ7Zhl4mCbWaFSBn0U3fB
k4cJ2yITupAVZg/viewform  
 

 
 
 
Chestionar – Membrii GAL 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczVEFsT0MM1IehQ7Zhl4mCbWaFSBn0U3fB
k4cJ2yITupAVZg/viewform 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczVEFsT0MM1IehQ7Zhl4mCbWaFSBn0U3fBk4cJ2yITupAVZg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczVEFsT0MM1IehQ7Zhl4mCbWaFSBn0U3fBk4cJ2yITupAVZg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczVEFsT0MM1IehQ7Zhl4mCbWaFSBn0U3fBk4cJ2yITupAVZg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczVEFsT0MM1IehQ7Zhl4mCbWaFSBn0U3fBk4cJ2yITupAVZg/viewform
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