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1. INTRODUCERE 

1.1. Ce reprezintă Raportul de evaluare a implementării SDL 

 

 

Prezentul raport de evaluare reprezintă o analiză detaliată dar limitată în timp, care examinează de 

o manieră  obiectivă  relevanţa, eficienţa, eficacitatea, impactul, sustenabilitatea și performanţa 

Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Actiune Locală Cheile Sohodolului (SDL).  

 

Evaluarea SDL serveşte la exprimarea opiniilor obiective cu privire la activităţile realizate sau în 

curs de realizare și analiza modului în care acestea produc efecte. 

 

Acest Raport de evaluare compară rezultatele/obiectivele planificate la momentul elaborării SDL 

(Aprilie 2016) cu cele efectiv atinse (până la data de 1 Octombrie 2018). Se concentrează asupra 

modalităţilor, motivaţiilor și factorilor interni și externi care au influențat producerea lor.  

 

Raportul de evaluare tratează următoarele teme:  

• Măsura în care activitățile prevăzute în momentul elaborării SDL sunt încă relevante având în 

vedere dinamica nevoilor socio-economice prezente în teritoriu; 

• Verificarea măsurii în care Strategia de Dezvoltare Locală și-a atins sau e pe cale să își atingă 

obiectivele; 

• Valoarea adăugată datorată metodei și principiilor LEADER în teritoriul acoperit de GAL; 

• Percepția actorilor locali privind rezultatele implementării SDL și asupra eficienței metodei 

LEADER; 

• Impactul activităților de animare desfasurate de GAL în teritoriul acoperit de SDL; 

• Modul în care au fost utilizate resurselor pentru obținerea rezultatelor. 

 

1.2. Contextul evaluării SDL 

 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Cheile Sohodolului este un parteneriat public-privat, compus 

din 11 comune din nordul Județului Gorj (Arcani, Balesti, Cilnic, Godinesti, Lelesti, Pestisani, 

Runcu, Stanesti, Schela, Turcinesti) și 1 oraș din Județul Hunedoara (orasul Uricani). 

Parteneriatul a fost constituit in anul 2015 în baza unui acord de parteneriat specific LEADER. În 

anul 2016, parteneriatul a dobandit personalitate juridica de Asociatie prin înscrierea in Registrul 

asociatiilor si fundatiilor ținut la grefa Judecătoriei Târgu Jiu. Ponderea majoritara in acest 
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parteneriat o detin partenerii privati (ONG, SRL, Agenti economici si Asociatii agricole) – 

66,67%, in timp ce partenerii publici reprezinta 33,33%. 

În prima parte a anului 2016, GAL a elaborat Strategia de Dezvoltare Locală a Grupului de Actiune 

Locala Cheile Sohodolului, aferentă perioadei programatice 2014-2020, care se concentrează pe 

rezolvarea nevoilor identificate la nivelul teritoriului, nevoi precum: 

1. Informare in domeniul agricol, asociere fermieri, cooperare si schimb de bune practici; 

2. Dezvoltarea infrastructurii fizice de bază şi a serviciilor, acces la retele TIC, Internet; 

3. Crearea de servicii sociale care sa contribuie la reducerea gradului de sărăcie și a riscului de 

excluziune socială, cresterea gradului de ocupare a populatiei; 

4. Sprijinirea infiintarii, modernizarii afacerilor din sectorului non-agricol, promovarea 

agroturismului, turismului montan, cultural, istoric, promovarea teritoriului; 

5. Conservarea tradiţiilor locale, protejarea si promovarea patrimoniului material si imaterial, a 

patrimoniului arhitectural, cultural si istoric al zonei; 

6. Dezvoltarea fermelor: sprijinirea instalarii tinerilor fermieri, dezvoltarea exploatatiilor agricole 

de dimensiuni mici, modernizarea si dotarea fermelor agricole, crearea de lanturi integrate de 

producție, procesare, comercializare, crearea de locuri de munca. 

 

Prin prezentul Raport de evaluare se dorește o evaluare intermediară a Strategiei de Dezvoltare 

Locală a Grupului de Actiune Locală Cheile Sohodolului, aferentă perioadei cuprinse între data 

semnării contractului de finanțare SubMăsura 19.4 (28 decembrie 2016) și data de 1 octombrie 

2018.  

 

Pentru evaluarea intermediară a SDL s-a constituit un comitet de evaluare format din 4 membri ai 

echipei de implementare a SDL şi un membru al Comitetului Director (Presedintele Comitetului 

Director al GAL), care au elaborat un plan de evaluare. 

Pe baza metodologiei agreate, s-a realizat un sondaj de opinie în rândul membrilor GAL si 

beneficiarilor, la care au răspuns 40 de persoane. Ei și-au spus părerea despre program, imaginea 

GAL, realizări și neajunsuri. 

  

http://www.galpm.ro/wp-content/uploads/2018/09/SDL-GALPM-martie-2018-versiunea-4.pdf
http://www.galpm.ro/wp-content/uploads/2018/09/SDL-GALPM-martie-2018-versiunea-4.pdf
http://www.galpm.ro/wp-content/uploads/2018/09/SDL-GALPM-martie-2018-versiunea-4.pdf
http://www.galpm.ro/wp-content/uploads/2018/09/SDL-GALPM-martie-2018-versiunea-4.pdf
http://www.galpm.ro/wp-content/uploads/2018/09/SDL-GALPM-martie-2018-versiunea-4.pdf
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2. REZUMAT 

 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Cheile Sohodolului își asumă misiunea dezvoltării 

teritoriul acoperit de GAL Cheile Sohodolului, compus din 11 comune si 1 oraș. Teritoriul acoperit 

de parteneriatul care alcătuiește Grupul de Acțiune Locală este spațiul rural al Județului Gorj 

(Arcani, Bălești, Câlnic, Godinești, Lelești, Peștișani, Runcu, Stănești, Schela, Turcinești), la care 

se adauga orașul Uricani din Județul Hunedoara. Teritoriul acoperit de UAT-urile din parteneriat 

este amplasat în zona montană și submontană a Judetului Gorj și Hunedoara, suprafața totală a 

localităților care fac parte din acest parteneriat este de 1209. 85 km2, din care UAT comune 958 

km2  si oraș Uricani 251, 41 km2, densitatea populatiei fiind de 32,25  locuitori/km2. În prima parte 

a anului 2016, GAL a elaborat Strategia de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală, 

aferentă perioadei 2014-2020, care se concentrază pe rezolvarea nevoilor identificate la nivelul 

teritoriului, nevoi precum: 1. Informarea în domeniul agricol, asociere fermieri, cooperative și 

schimb de bune practici; 2. Dezvoltarea infrastructurii fizice de bază și a serviciilor, acces la 

rețelele TIC internet; 3. Crearea de servicii sociale care să contribuie la reducerea gradului de 

sărăcie și a riscului de excluziune socială, creșterea gradului de ocupare a populației; 4. Sprijinirea 

înființării, modernizării afacerilor din sectorul non-agricol, promovarea agroturismului, turismului 

montan, cultural, istoric, promovarea teritoriului; 5. Conservarea tradițiilor locale, protejarea și 

promovarea patrimoniului material si imaterial, a patrimoniului arhitectural, cultural și istoric al 

zonei; 6. Dezvoltarea fermelor: sprijinirea instalării tinerilor fermieri, dezvoltarea exploatațiilor 

agricole de dimensiuni mici, modernizarea și dotarea fermelor agricole, crearea de lanturi de 

producție, procesare, comercializare, crearea de locuri de muncă.   

Prioritațile de dezvoltare a teritoriului urmăresc: 

1. Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, sivicultură și în zonele 

rurale – valoare alocată 15.000  euro; 

2. Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în 

toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a 

pădurilor – valoare alocată  310.000 euro; 

3. Promovarea organizării lanțurilor alimentare, inclusiv procesarea și comercializarea 

produselor agricole, a bunăstării riscurilor în agricultură – valoarea alocată 200.000 euro; 

4. Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea transacției către o economie cu 

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

și silvic – valoare alocată  30.000 euro; 

5. Promovarea incluziunii sociale și a dezvoltării economice în zonele rurale – valoare alocată  

1.165.004 euro; 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Cheile Sohodolului realizează evaluarea “Strategia de 

Dezvoltare Locală a Asociației Grupului de Acțiune Locală Cheile Sododolului” cu scopul de a 

identifica, cuantifica si demonstra prin dovezi ceea ce s-a realizat, reultatele obținute și schimbările 

generate, explicând principalele mecanisme care stau la baza acestor rezultate. 
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Cele doua obiective majoare care stau la baza procesului sunt urmatoarele: 

1. Raportare și demonstrare la diferite nivele, prin colectarea de informații și dovezi solide, 

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

obținute prin implemnetare SDL; 

2. Întelegerea a ceea ce funcționează sau nu funcționează (factorii și mecanismele care 

influnețează rezultatele SDL) contribuind astfel la identificarea unor eventuale măsuri de 

corectie pentru actuala strategie (pentru a îmbunătăți eficacitatea, eficiența, relevanța, 

impactul, sustenabilitatea acesteia) și la formularea de lecții utile pentru îmbunătățirea 

modului de proiectare și implemenrtare ale  strategiei viitoare. 

Evaluarea intermediară a Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației Grupului de Acțiune 

Locală 2014-2020 vizează perioada 28 decembrie 2016 – 1 octombrie 2018. 

Echipa Asociatiei GAL Cheile Sohodolului s-a constituit in luna Ianuarie 2017, in urma 

concursului de ocupare a posturilor disponibile in cadrul compartimentului administrativ. Toti cei 

patru membri ai echipei,  provenind din zona satului romanesc, cunosc de la sursa problemele si 

nevoile zonelor rurale.  Strategia de Dezvoltare Locala aferenta perioadei programatice 2014-2020, 

este prima pe care Asociatia GAL Cheile Sohodolului o implementeaza.  In primul an (2017) au 

fost organizate 15 evenimente de animare/informare, la care au participat 186 de potentiali 

beneficiari, iar in cursul anului 2018 au fost organizate 11 evenimente de animare/informare la 

care au participat 139 de persoane.  

In total, au fost organizate 26 de evenimente cu participarea a 325 de persoane, care au fost 

foarte interesate de accesarea finantarii prin intermediul GAL Cheile Sohodolului. Cu regret am 

constatat la deschiderea sesiunilor ca interesul deosebit a fost manifestat exclusiv pentru masurile 

cu sprijin forfetar. 

Pregatirea ghidurilor de finantare si a anexelor aferente a fost o alta provocare pe care 

echipa a depasit-o cu succes.  

3. CONTEXT 

A. Contextul organizațional  

 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Cheile Sohodolului cu sediul in comuna Runcu, sat Rachiti, 

nr. 105, judetul Gorj, organizata conform O.G nr 26/ 2000 a fost înscrisa in Registrul asociatiilor 

si fundatiilor, potrivit Incheierii civile din data de 30 august 2016, pronuntata de Judecatoria Tg- 

Jiu. Autorizatia de functionare a fost dobandita in data de 13.09.2016. Aceasta asociatie s-a 

infiintat la inițiativa unui grup format din 33 de membri publici și privați, care și-au asumat 

misiunea dezvoltării teritoriului din GAL Cheile Sohodolului. In prezent structura parteneriatului 

este urmatoarea: 11 autorități publice locale, 13  reprezentanți ai sectorului privat și 9 reprezentanți 

ai societății civile.  
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Documentul ,,Strategia de  Dezvoltare Locala a GAL Cheile Sohodolului 2014-2020”  a fost 

realizat în anul 2016 în cadrul proiectului „Asociatia Grupul de Actiune Locala Cheile 

Sohodolului” finanţat prin Măsura 19 LEADER, sub-măsura 19.1 „Sprijin pregătitor pentru 

elaborarea SDL”.  

 

B. Contextul Programatic  

 

Prin Strategia de Dezvoltare Locala a GAL Cheile Sohodolului s-a propus obţinerea unei 

dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţiilor rurale, inclusiv crearea şi 

menţinerea de locuri de muncă, asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale şi combaterea 

schimbărilor climatice, valorificarea oportunităților de dezvoltare a turismului, încurajarea 

activităților economice non-agricole inovative şi favorizarea agriculturii competitive prietenoase 

cu mediul. În același timp, va susține dezvoltarea rurală prin diversificarea serviciilor de bază 

destinate populației, pentru a crește calitatea vieții persoanelor defavorizate și prin conservarea și 

promovarea patrimoniului cultural, ca mijloc de protejare a identității și coeziunii locale.  

Prioritățile de dezvoltare a teritoriului urmăresc:  

 

• P1: Încurajarea transferului de cunoştinţe şi a inovării în agricultură, silvicultură şi 

în zonele rurale prin : 

a. Încurajarea inovării, a cooperării şi a creării unei baze de cunoştinţe în zonele rurale; 

 

• P2: Creşterea viabilităţii exploataţiilor şi a competitivităţii tuturor tipurilor de 

agricultură în toate regiunile şi promovarea tehnologiilor agricole inovatoare şi a 

gestionării durabile a pădurilor prin: 

a. Îmbunătăţirea performanţei economice a tuturor exploataţiilor agricole şi facilitarea 

restructurării şi modernizării exploataţiilor, în special în vederea creşterii participării 

pe piaţă şi a orientării spre piaţă, precum şi a diversificării activităţilor agricole; 

b. Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificaţi corespunzător şi, în 

special, a reînnoirii generaţiilor; 

 

• P3: Promovarea organizarii lantului alimentar, inclusiv procesarea si 

comercializarea produselor agricole, a bunastarii animalelor si a gestionarii riscurilor 

in agricultura prin: 

a. Imbunatairea competitivitatii producatorilor primari printr-o mai buna integrare a 

acestora in lantul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al cresterii 

valorii adaugate a produselor agricole, al promovarii pe pietele locale si in cadrul 

circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor si organizatiilor de producatori si al 

organizatiilor interprofesionale; 

 

• P5:  Promovarea utilizării eficiente a resurselor şi sprijinirea tranziţiei către o 

economie cu emisii reduse de carbon şi rezilienţă la schimbările climatice în sectoarele 

agricol, alimentar şi silvic prin: 
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a. Facilitarea furnizării si a utilizării surselor regenerabile de energie, a subproduselor, a 

deseurilor, a reziduurilor si a altor materii prime nealimentare, în scopul bioeconomiei; 

 

• P6:  Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în 

zonele rurale prin:  

a. Facilitarea diversificării, a înfiinţării si a dezvoltării de întreprinderi mici, precum si 

crearea de locuri de muncă; 

b. Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale; 

c. Sporirea accesibilităţii, a utilizării şi a calităţii tehnologiilor informaţiei şi 

comunicaţiilor (TIC) în zonele rurale. 

 

C. Contextul financiar 

 

Valoarea totală a SDL (SM 19.2), componenta  A este  1.720.004 euro, defalcată astfel:   

 

P1: Încurajarea transferului de cunoştinţe şi a inovării în agricultură, silvicultură şi în zonele 

rurale; 

Valoare alocata= 15.000 euro 

 

Masurile de finantare aferente acestei prioritati sunt urmatoarele: 

• MCS 1 Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare    

Valoare alocata = 15.000 euro  

 

P2: Creşterea viabilităţii exploataţiilor şi a competitivităţii tuturor tipurilor de agricultură în 

toate regiunile şi promovarea tehnologiilor agricole inovatoare şi a gestionării durabile a 

pădurilor; 

Valoare alocata= 310.000 euro 

Masurile de finantare aferente acestei prioritati sunt urmatoarele: 

• MCS 4.1 Sprijin pentru investiții în exploatații  agricole 

Valoare alocata= 100.000 euro 

 

• MCS 4.1a Sprijin pentru investiții în exploatații  pomicole 

Valoare alocata= 110.000 euro 

 

• MCS 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri si pentru dezvoltarea fermelor mici 

Valoare alocata= 100.000 euro 
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P3: Promovarea organizarii lantului alimentar, inclusiv procesarea si comercializarea 

produselor agricole, a bunastarii animalelor si a gestionarii riscurilor in agricultura; 

Valoare alocata= 200.000 euro 

Masurile de finantare aferente acestei prioritati sunt urmatoarele: 

• MCS 4.2 Sprijin pentru investiții în prelucrare/comercializare și/sau dezvoltare de produse 

agricole 

Valoare alocata= 100.000 euro 

 

• MCS 4.2a Investiţii în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol 

Valoare alocata= 100.000 euro 

 

P5:  Promovarea utilizării eficiente a resurselor şi sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii 

reduse de carbon şi rezilienţă la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar şi silvic; 

Valoare alocata= 30.000 euro 

Masurile de finantare aferente acestei prioritati sunt urmatoarele: 

• MCS 6.4 Sprijin pentru investiții în creare și dezvoltare de activități neagricole  

Valoare alocata= 30.000 euro (masura defalcata pe doua prioritati: P5 si P6) 

 

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

rurale; 

Valoare alocata= 1.165.004 euro 

Masurile de finantare aferente acestei prioritati sunt urmatoarele: 

• MCS 16 Inființarea de structuri asociative în domeniul turistic 

Valoare alocata= 20.000 euro 

 

• MCS 6.2 Sprijin pentru demararea de afaceri cu activități neagricole în zonele rurale 

Valoare alocata= 320.000 euro 

 

• MCS 6.4 Sprijin pentru investiții în creare și dezvoltare de activități neagricole  

Valoare alocata= 200.000 euro (masura defalcata pe doua prioritati: P5 si P6) 

 

• MCS 7.2 Sprijin pentru investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor 

de infrastructuri la scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse 

regenerabile și a sistemelor de economisire a energiei 

Valoare alocata= 50.000 euro 
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• MCS 7.4 Sprijin pentru investițiile în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor 

locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a 

infrastructurii aferente 

Valoare alocata= 480.004 euro 

 

• MCS 7.5 Sprijin pentru investiții de uz public în infrastructura de agrement, în 

informarea turiștilor și în infrastructura turistică la scară mică 

Valoare alocata= 60.000 euro 

 

• MCS 7.3 Sprijin pentru infrastructura de bandă largă,inclusiv crearea, îmbunătățirea și 

extinderea acesteia, infrastructura pasivă de bandă largă și furnizarea accesului la banda 

largă, precum și eguvernare publică 

Valoare alocata= 35.000 euro 

 

D. Contextul local 

 

      Teritoriul GAL „Cheile Sohodolului” este spatiu eligibil LEADER format din teritorii din 

spatiul rural al judetului Gorj (Arcani, Balesti, Cilnic, Godinesti, Lelesti, Pestisani, Runcu, 

Stanesti, Schela, Turcinesti), la care se adauga orasul Uricani din judetul Hunedoara. Teritoriul 

acoperit de UAT-urile din parteneriat este amplasat in zona montana si submontana a jud. Gorj si 

Hunedoara si se invecineaza cu: Nord – UAT: Rau de Mori, Salasu de Sus, Pui, Baru, Est – orasele 

Lupeni si Bumbesti Jiu; Sud – orasele Tirgu-Jiu, Rovinari si UAT Dragutesti, Telesti, Farcasesti; 

Vest – orasul Tismana si UAT Glogova, Ciuperceni, Comuna Rau de Mori. Suprafata totala a 

localitatilor ce fac parte din acest parteneriat este de 1209,85 km2, din care UAT comune 958 km2 

(79,22 %) si oras Uricani 251,41 km2 (20,78 % ). Populatia toatala a teritoriului GAL Cheile 

Sohodolului este de 39.035 locuitori, iar densitatea acesteia este de 32,25 locuitori/km2.  Ponderea 

populatiei urbane  (8.972 locuitori) in totalul populatiei este de 22,98% (Sursa INS). Teritoriul 

acoperit de parteneriat este omogen din punct de vedere al intereselor economice, culturale, sociale 

si ofera o masa critica din punct de vedere al resurselor  naturale, umane, economice pentru 

sustinerea unei strategii viabile. Zona este predominant rurala atat ca suprafata cat si ca teritoriu, 

corespunde criteriilor LEADER. 

 

  Potentialul economic al teritoriului acoperit de cele 11 localitati are ca fundament resurse 

forestiere, resurse hidroenergetice, materiale de constructii, resurse de carbuni, resurse de calcar, 

zone cu cantitati importante de piatra si agregate minerale, resurse de argila, terenuri agricole, 

suprafete intinse de terenuri cu vegetatie forestiera, un cadru natural favorabil 

turismului/agroturismului, turismului cultural, religios si gastronomic. Populatia activa (varsta  20-

64 ani) din teritoriu, conform datelor de la INS, la nivelul anului 2011 se ridica la 23.855 locuitori 

(61,11% din totalul populatiei). Din datele de la recensamantul din anul 2010, numarul de 

exploatatii agricole din teritoriu se ridica la 14.747. Populatia implicata in activitati agricole 

totalizeaza 24.735 persoane (incluzand populatia intre 20 – 65 ani si peste). 
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      Economia (activitatile economice – industrie, agricultura, servicii, turism) din teritoriul GAL 

Cheile Sohodolului a reprezentant un indicator al analizei SWOT. In urma acestei analize s-au 

identificat urmatoarele informatii: 

 

Puncte tari (PTE) Puncte slabe (PSE) 

1.Existenta exploatarilor de resurse naturale si de 

balastiera ce sustine sectorul industrial;  

2.Prezenta elementelor naturale, importante 

pentru dezvoltarea turismului, potenţial pentru 

dezvoltarea sporturilor extreme şi a turismului de 

aventură; 

3.Potențial agricol și climat propice culturilor 

agricole, dezvoltarii pomiculturii și creșterii 

animalelor. Interes mare pentru agricultura 

ecologica; 

4.Potential turistic foarte variat, interes foarte 

mare pentru dezvoltarea turistica si agroturistica; 

5.Existenţa unei game variate de materii prime 

necesare industriei (carbune, lemn, piatra, 

produse de balastiera, apă plată); 

6.Număr mare de ferme familiale;  

7.Vechi tradiții în prelucrarea unor resurse locale;  

8.Grad redus de poluare în ferme, suprafețe 

agricole semnificative, potențial de diversificare 

a culturilor; 

9.Potențial ridicat, agricol și silvic, ușor de  

convertit în energie verde; 

10.Existenta Centrelor de Informare Turistica ce 

contribuie la promovarea  turistica a zonei; 

11.Existenta unor meșteșugari recunoscuţi și 

crescători de animale care practică activități 

tradiționale și realizează produse locale; 

12.Interes deosebit pentru activitati neagricole, 

pentru implicare in activitati de agroturism. 

1.Tehnologizare redusa a agriculturii, 

parc agricol redus, invechit; 

2.Nivel redus de asociativitate si 

reprezentativitate a micilor producatori; 

3.Lipsa unor lanturi alimentare  integrate 

(productie, procesare, comercializare) 

care sa asigure cresterea valorii adaugate 

a produselor agricole; 

4.Imbatranirea plantatiilor de pomi 

existente si implicarea redusa in 

intinerirea acestora; 

5.Infrastructura turistica insuficient 

dezvoltata; 

6.Lipsa unor unitati de procesare a 

produselor agricole vegetale si animale; 

8.Lipsa unor unitati de uscare a 

legumelor, fructelor si plantelor 

medicinale; 

9.Lipsa experienței manageriale, 

parteneriate public-private fragile și nivel 

scăzut de conștientizare a oportunităților 

LEADER; 

10.Capacitate scazuta a unitatilor de 

productie care pot genera noi locuri de 

muncă;  

11.Exploatații agricole de mici 

dimensiuni; 

12.Activitatea redusă de marketing a 

fermierilor; 

13.Lipsa unui „brand" local; 

14.Lipsa unor aplicatii TIC de promovare 

a teritoriului; 

15. Lipsa unor strategii de marketing   

care sa contribuie la cresterea veniturilor 

din agricultura. 

Oportunități (OE) Amenințări (AE) 
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1.Posibilitati de dezvoltare economica favorizate 

de localizarea in teritoriu, in apropierea unor piete 

urbane; 

2.Posibilitatea de a  dezvolta turistic zona, de a 

valorifica potentialul natural si antropic al 

teritorului; 

3.Posibilitatea de a dezvolta economic zona prin 

implicarea in grupuri de actiune locala, in 

dezvoltare de tip LEADER; 

4.Posibilitati de dezvoltare prin accesare de 

finantari nerambursabile pentru activitati 

economice agricole si neagricole; 

5.Creșterea continuă a cererii de alimente de 

calitate pe pietele din zonele montane; 

6.Posibilitatea de asociere a producatorilor; 

7.Posibilitatea de promovare a produselor 

tradiționale locale si de practicare a unei 

agriculturi ecologice durabile și a agroturismului; 

8.Posibilitatea crearii de noi ateliere de producere 

a unor produse tradiționale; 

9.Posibilitatea promovarii si diversificării 

activității din fermele agricole; 

10.Posibilitate de transfer de cunoștințe în 

domeniul energiei regenerabile. 

1.Alterarea și pierderea moștenirii 

culturale și a tradițiilor rurale; 

2.Practicarea agriculturii de subzistență;  

3.Dezechilibrele balanței comerciale cu 

accent pe importurile de produse 

alimentare, situație care periclitează 

valorificarea produselor autohtone la 

prețuri eficiente (aducătoare de profit); 

4.Insuficienta informare și educare a 

populației pentru dezvoltarea durabilă a 

agriculturii, protecția mediului; 

5.Poluarea mediului prin practicarea unui 

turism „neecologic"; 

6.Modificari legislative multiple și  

continue, lipsa unei predictibilitati reale 

în domeniul fiscal, numar foarte mare de 

taxe impuse  prin legislatia nationala. 

 

I. Caracteristici economice, demografice si de educatie: 

a) Agricultura - Suprafata totala a terenurilor agricole din teritoriu (conform datelor preluate de la 

INS) se ridica la 40.316,11 hectare din care 10.848,60 ha teren arabil, 359,02 ha gradini familiale, 

27.885,60 ha pasuni si fanete si 1222.89 ha culturi permanente. Restituirea terenurilor agricole in 

zona, s-a facut in mare parte, 37.382,54 ha (92,72%) sunt terenuri aflate in proprietate, 1294,53 ha 

se afla in arenda si 1551.48 ha – alte moduri de detinere. Este inregistrat un grad mare de faramitare 

a terenurilor agricole, dimensiunea medie pe exploatatie agricola, inregistrata in anul 2010 a fost 

de 3,07 ha/exploatatie. Un numar mare de exploatatii, 7094 (48%) au suprafete agricole sub 1 ha, 

cea mai mare pondere o au exploatatiile cu suprafete intre 1 si 10 ha – 7.463 exploatatii (50,60%). 

Doar 190 (1,29%) exploatatii au suprafete cuprinse intre 10 si 100 ha.   Din totalul de 14.747 

exploatatii agricole, inregistrate la recensamant (date preluate de la INS) un numar de 9921 

(67,27%) exploatatii lucreaza terenuri agricole si detin efective de animale, in timp ce 4.749 

(32.20%) exploatatii agricole au numai suprafata agricola si 77 (0.52 %) exploatatii doar efective 

de animale. In ceea ce priveste suprafata irigata, in teritoriu nu se regasesc suprafete de teren 

irigate. Productivitatea muncii in agricultura este satisfacatoare, numarul de utilaje si echipamente 

nu este suficient. Conform datelor de la INS, in teritoriu sunt utilizate un numar de: 6404 tractoare; 

5268 semanatori cu tractiune mecanica; 2326 masini pentru fertilizare, erbicidare si tratamente; 

2092 combine pentru cereale; 2925 cultivatoare-combinatoare; 1343 motocultoare, 7747 pluguri; 
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4367 grape mecanice; 2389 motocositori; 795 alte utilaje si echipamente.  Principalele culturi sunt 

de: porumb, grau, vita de vie, legume, fanete, livezi. Sectorul zootehnic este insa insuficient atins 

avand in vedere suprafata mare de pasuni si fanete. La nivel de teritoriu intalnim urmatoarea 

structura a zootehniei: bovine 6.072 capete, ovine 15.305 capete, caprine 4.045 capete, porcine 

11.713 capete, cabaline 2.416 capete, magari si catari 17 capete, iepuri de casa 371 capete, pasari 

145.003 capete si familii de albine 5.495 familii. In teritoriu nu se regasesc unitati de colectare a 

legumelor si fructelor, nu se regasesc unitati de procesare care sa asigure prelucrarea produselor 

agricole. Nu exista asociatii care sa promoveze parteneriatele intre producatori si comercianti sau 

care sa se implice in promovarea produselor locale. Desi exista traditii recunoscute atat in 

prelucrarea alimentara a legumelor, fructelor si produselor animaliere, nu sunt organizate lanturi 

care sa asigure colectarea de la producatori, procesarea si comercializarea productiei agricole din 

teritoriu. O alta problema este ponderea mica a persoanelor care fac parte din Asociatii Agricole 

existente. Este necesara promovarea organizarii lantului alimentar, inclusiv a sectoarelor de 

prelucrare si comercializare a produselor agricole, a bunastarii animalelor si a gestionarii riscurilor 

in agricultura. Trebuie continuata intinerirea  sefilor de exploatatie. Resursa umana trebuie  

formata, pefectionata, trebuie facilitata intrarea in sectorul agricol a unor fermieri calificati 

corespunzator, in special, a reinoirii generatiilor. Exploatatiile necesita modernizare, in vederea 

sporirii participarii pe piata si a orientari spre piata, precum si a diversificarii activitatilor agricole. 

 b) Silvicultura – zona are o suprafata impadurita de 62.275 ha, reprezentand  cca 52 % din 

teritoriu. O mare pare din aceste suprafete sunt administrate de composesorate denumite generic 

OBSTI (13 obsti). Intretinerea si exploatarea acestora se face in regim silvic, atat de ocoalele 

silvice existente in zona cat si de obstile ce au in administrare aceste paduri. Exploatarea 

necontrolata poate crea grave probleme si poate afecta biodiversitatea zonei. Lipsesc din zona 

centre de colectare si prelucrare a fructelor de padure, a ciupercilor sau a plantelor medicinale. 

Sectorul neagricol este slab dezvoltat. 

c) Industrie, comert si servicii (IMM - uri, microintreprinderi). In teritoriul analizat nu se 

regasesc unitati industriale mari. Industria energetica este prezenta in trei UAT-uri prin  unitati 

miniere de extractie carbune (Cilnic si Uricani) si unitati de productie hidroenergetica (UAT 

Pestisani cca 50 angajati). Activitatea in cele trei UAT se desfasoara cu un numar mic de angajati, 

sub 600 angajati (Uricani 400, Cilnic 130). Materiale de constructii se exploateaza in UAT Runcu. 

Exploatari de agregate si produse naturale se regasesc pe cursul principalelor ape curgatoare: 

Tismana, Bistrita, Jales (Sohodol) si Susita. Prelucrarea lemnului se face in intreprinderi mici 

organizate pe raza UAT Uricani, Pestisani, Runcu, Stanesti si Schela. In teritoriu au fost 

identificate 1050 de agenti economici activi. Cea mai mare pondere o au  agentii economici care 

activeaza in domeniul serviciilor 647 (61%), in timp ce in domeniul agricol activeaza 247 (24%) 

persoane juridice. Societatile care activeaza in domeniul productiei (88) si lucrarilor (68)  

reprezinta doar 15 % din agentii economici. Mestesugurile traditionale se mentin dar nu sunt 

valorificate. Din totalul populatiei active 23.855 locuitori (in 2011, 20-65 ani), conform datelor 

INS, la nivelul anului 2014 un numar de 4088 (17,14%) persoane erau inregistrate ca angajati. Se 

evidentiaza astfel nevoia de noi locuri de munca in teritoriu, dezvoltarea de activitati neagricole, 

modernizarea celor existente. 

II Caracteristici demografice: Populatia totala din acest teritoriu este de 39.035 locuitori (Sursa 

INS) cu majoritate formata din romani. Exista in teritoriu minoritate rroma in UAT-urile: 
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Balesti(238), Uricani(173), Pestisani(45), Godinesti(27), Schela(11), Cilnic(6), Runcu(4), 

Arcani(1). Comunitatea  rroma este mult mai numeroasa dar acestia nu si-au declarat apartenenta 

la aceasta etnie, la recensamantul din 2011. Structura populatiei pe grupe de varsta reflecta un 

echilibru  satisfacator intre generatii: populatie foarte tanara (0-20 ani – 7957 locuitori) 20,38%, 

populatie tanara (20-44 ani – 13.693 locuitori) 35,07%, populatie matura (45-64 ani – 10.162 

locuitori) 26%, populatie varstnica 65 – 85 ani si peste  - 7223 locuitori) 18,55%. Numarul  mediu 

de angajati, conform datelor de la INS se ridica la 4088  salariati. Numarul total de someri in luna 

decembrie 2015 (conform INS) era de 871, raportat la populatia activa (20-64 ani - 23.855 

locuitori) se constata o rata a somajului la nivelul lunii decembrie 2015 de 3,65 %. Avand in vedere 

faptul ca  numarul de persoane care nu au un loc de munca este mai mare decat cel aflat in evidente 

ca someri, precizam ca rata somajului reala in teritoriu se incadreaza in rata judetului Gorj, la 

nivelul lunii decembrie 2015 – 7,2 %. De asemenea, datele de la INS reflecta un numar mare de 

persoane cu pregatire medie, 183 persoane sunt analfabete. Crearea de noi locuri de munca este o 

necesitate reala si pentru acest teritoriu. 

III. Infrastructura fizica de baza, infrastructura sociala , sanitara si educationala. 

Accesibilitatea in teritoriu este foarte buna, fiind asigurata prin drumuri nationale (DN: 66 A, 67, 

67D), drumuri judetene (DJ: 672, 672B, 672D, 672C, 672E, 667, 664, 664A, 674C) si drumuri 

comunale modernizate. Distanta fata de orasele principale din judetul Gorj si Hunedoara este mica, 

UAT-urile in Judetul Gorj sunt inconjurate de principalele orase ale judetului, UAT Uricani se afla 

in vecinatatea orasului Lupeni. Drumurile locale (satesti/strazile), necesita interventii: reabilitare, 

modernizare,  intretinere curenta. Infrastructura de acces agricola este slab dezvoltata, drumurile 

agricole sunt din pamant/balastate. Infrastructura silvica de acces este precara. Sunt necesare 

interventii asupra acestei infrastructuri, drumuri agricole, drumuri forestiere. 

    In toate UAT-urile exista sisteme centralizate de alimentare cu apa. Acestea necesita extinderi 

de retele, modernizare sisteme de distributie, crestere capacitate de stocare, imbunatatire tratare si 

alte interventii pentru intretinere curenta. Reteaua de canalizare este deficitara. Doar o parte din 

localitati beneficiaza de sistem centralizat si statii de epurare (UAT Uricani, Runcu, Stanesti, 

Lelesti). In patru UAT au fost efectuate demersurile  pentru  realizare canalizare (Turcinesti, 

Balesti, Cilnic si Arcani). Infiintarea, extinderea, functionalizarea retelelor de canalizare este o 

prioritate pentru intreg judetul si pentru autoritatile publice din UAT-urile din parteneriat. 

    Retea de electricitate exista in intreg teritoriu analizat. Telecomunicatiile, televiziunea prin 

cablu si internetul sunt prezente partial teritoriul analizat. Sunt localitati fara acces la internet, zone 

albe aflate in lista ANCOM (in UAT Balesti, Cilnic, Godinesti, Stanesti, Schela). Extinderea 

accesului la internet constituie o nevoie ce poate fi solutionata de acest parteneriat. Infrastructura 

in banda larga este necesar a fi realizata in zonele albe. 

    Infrastructura medicalo-sociala: in teritoriu exista un numar de 11 cabinete medici de familie si 

3 centre de permanenta. Cabinete medicale specializate (15), lipseste dotarea cu aparatura pentru 

investigatii si analize medicale. De asemenea, infrastructura sanitar vetinara este precara. Numarul 

de cadre medicale este insuficient atat in domeniul  sanatatii umane cat si veterinare. Infrastructura 

sociala este slab dezvoltata, nu exista centre tip cresa, tip after-school, centre de zi pentru persoane 

aflate in dificultate. Serviciile sociale asigurate sunt servicii primare, insuficiente pentru 

comunitatea locala. Nu se regasesc programe si servicii pentru minoritati. 
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    Infrastructura educațională: in teritoriu se regasesc spații adecvate pentru activitatea de 

invatamant: 35 gradinite, 22 scoli primare, 14 scoli generale si 3 licee cu profil tehnic. Lipsesc 

specializarile in agricultura, mediu si alte domenii cerute de piata. Deasemenea lipsesc serviciile 

de recalificare, reconversie, de formare, informare si invatare pe tot parcursul vietii. Cadrele 

didactice sunt in cea mai mare parte profesori de specialitate, numarul  suplinitorilor este foarte 

mic. 

    Institutiile publice, reprezentate prin aparatul propriu al primarului, Consilii locale, servicii 

publice de utilitati, servicii de ordine publica sunt organizate in toate UAT-urile si functioneaza 

conform legislatiei in vigoare. 

4. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE EVALUĂRII 

 

 

Scopul evaluării reprezintă analiza intensă pentru o perioadă determinată, care examinează printr-

o manieră sistematică şi obiectivă relevanţa, eficienţa, eficacitatea, impactul, sustenabilitatea, 

performanţa și succesul strategiei de dezvoltare locală. 

 

Procesul de evaluare se realizează avand ca obiectiv raportarea prin colectarea de informații și 

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

fost obţinute prin implementarea SDL; 

 

5. METODOLOGIA DE EVALUARE 

 

Pentru evaluare au fost folosite: verificarea funcționării logicii de intervenție a strategiei, 

studiul și analiza documentelor și a datelor administrative, sondajul de opinie prin aplicarea unui 

chestionar. 

Metodele și instrumentele utilizate pentru evaluarea intermediară au fost alese astfel încât 

să fie obținute date relevante pentru temele de analiză propuse.  

Analiza documentelor a fost utilizata pentru a studia atingerea obiectivelor la nivel de 

măsură, eficiența și eficacitatea utilizării resurselor. Rapoartele de activitate, rapoartele de selectie, 

documentele de accesare, fisele de evaluare, precum si alte documente specifice activitatii GAL 

au fost analizate pentru a atinge obiectivele evaluarii. 

Sondajul de opinie (chestionarul) s-a folosit pentru a analiza gradul de mulțumire al actorilor 

locali cu care GAL interactioneaza, gradul de informare privind actiunile desfasurate și pentru 

elaborarea unor propuneri de îmbunătățire a funcționării GAL.  

Chestionarul utilizat in prezentul raport de evaluare se afla anexat acestuia. 

Sondajul de opinie s-a adresat membrilor GAL, beneficiarilor de fonduri nerambursabile 

LEADER precum si potentialilor beneficiari din teritoriul GAL. 

Chestionarul utilizat in sondarea opiniei a fost completat de un numar de 40 de respondenti. 
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6. CONSTATĂRILE ȘI CONCLUZIILE EVALUĂRII 

 

În cele de mai jos prezentăm stadiul implementării măsurilor până la data realizării 

evaluării, din punctul de vedere al sumelor alocate și contractate, precum și prin detalierea 

punctelor tari și slabe privind progresul depunerii, contractării și implementării măsurilor 

specifice. 

 

 

STADIUL IMPLEMENTARII SDL 01.10.2018
PROIECTE SELECTATE

DISPONIBIL SDL 73.03% SUME SELECTATE 26.97%
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A. Analiza individuala a modului in care masurile de finantare contribuie la buna 

implementare a SDL 

Din analiza detaliată a procesului de lucru până la obținerea acestor rezultate, se desprind 

următoarele observații pentru fiecare măsură în parte: 

MCS 1. - Actiuni pentru transferul de cunostinte si actiuni de informare (D.I. 1A) 

1. Indicatori de realizare: 

Alocarea 

totală/măsură 

(euro) 

Valoarea 

publică a 

proiectelor 

selectate 

(euro) 

Exemple de activitati 

finanțate 

Realocari 

financiare 

Interesul 

manifestat 

pentru 

această 

măsură este: 

R: mare 

moderat 

scăzut 

20.164,58              0 -  Nu 

 

  Scazut 
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În ce măsură s-au modificat nevoile identificate la momentul elaborării SDL, nevoi ce 

urmau a fi îndeplinite prin implementarea aceste măsuri de finanțare? 

Nevoile identificate la momentul 

elaborării SDL 

Nevoile identificate la 

momentul elaborării SDL 

mai sunt relevante pentru 

situația actuala din teritoriul 

GAL? 

R:     puțin relevante 

         relevante 

         foarte relevante 

Măsura a fost 

revizuită? 

N21:Creșterea și diversificarea numarului 

de locuri de munca în zonele rurale 

N 17: Adaptarea la efectele schimbarilor 

climatice; 

N 1: Cunostinte adecvate in randul 

fermierilor;  

    

 

Relevante 

  

 

  Da  

 

Modificarile aduse MCS 1. - Actiuni pentru transferul de cunostinte si actiuni de informare (D.I. 

1A) au vizat: 

➢ Introducerea unor noi tipuri de potentiali beneficiari pentru a raspunde nevoilor de 

finantare din teritoriu; 

➢ Modificarea criteriilor de selectie raportat la nevoile identificate si specificul teritoriului; 

➢ Modificarea sumelor aplicabile (conform Regulamentelor Europene) în scopul încurajării 

potențialilor beneficiari. 

➢ Clarificarea indicatorilor obligatorii si specifici ai SDL in scopul monitorizarii eficiente si 

corecte a rezultatelor obtinute prin implementarea masurii. 

➢  Actualizari legislative. 

În ce măsură a sprijinit SDL GAL CHEILE SOHODOLULUI dezvoltarea locală în zonele 

rurale? 

Numarul de locuitori vizati 

de măsură 

Numărul de locuitori care 

beneficiaza de servicii și 

infrastructuri 

îmbunătățite 

Accesul la serviciile și 

infrastructurile locale a 

crescut în urma 

implementării măsurii? 

- - - 
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În ce măsură SDL GAL CHEILE SOHODOLULUI a determinat crearea de 

oportunităţi de ocupare a forței de muncă? 

Locuri de muncă propuse 

în fișa măsurii din SDL 

Locuri de muncă create în 

cadrul proiectelor sprijinite 

prin SDL 

Numar de proiecte 

sustinute prin SDL 

1 0 0 

 

MCS 4.1 – Sprijin pentru investitii in exploatatii agricole (D.I. 2A) 

Indicatori de realizare: 

Alocarea 

totală/măsură 

(euro) 

Valoarea 

publică a 

proiectelor 

selectate 

(euro) 

Exemple de activitati 

finanțate 

Realocari 

financiare 

Interesul 

manifestat 

pentru 

această 

măsură este: 

R: mare 

moderat 

scăzut 

134,271.00  99,998.00 Achizitia unor mijloace de 

transport specializate 

pentru transportul si 

comercializarea produselor 

agricole. 

 Nu 

 

Mediu  

 

În ce măsură s-au modificat nevoile identificate la momentul elaborării SDL, nevoi ce 

urmau a fi îndeplinite prin implementarea aceste măsuri de finanțare? 

Nevoile identificate la momentul 

elaborării SDL 

Nevoile identificate la 

momentul elaborării SDL 

mai sunt relevante pentru 

situația actuala din teritoriul 

GAL? 

R:     puțin relevante 

Măsura a fost 

revizuită? 



 
 
 

21 
 

         relevante 

         foarte relevante 

N21:Creșterea și diversificarea numarului 

de locuri de munca în zonele rurale 

N6: Reintinerirea generatiilor de fermieri 

N19: Reducerea gradului de saracie si a 

riscului de excluziune sociala 

N9: Nivel adecvat de capital si tehnologie 

pentru realizarea de activitati agricole 

moderne; 

    

 

Relevante 

  

 

  Da  

 

Modificarile aduse MCS 4.1 – Sprijin pentru investitii in exploatatii agricole (D.I. 2A) au 

vizat: 

➢ Introducerea unor noi tipuri de potentiali beneficiari pentru a raspunde nevoilor de 

finantare din teritoriu; 

➢ Introducere posibilitatii de solicitare/acordare de plăți în avans astfel încât beneficiarii să 

poată implementa proiectele mult mai eficient, diminuând riscul blocajelor; 

➢ Introducerea a noi tipuri de actiuni si activitati eligibile; 

➢ Modificarea criteriilor de selectie raportat la nevoile identificate si specificul teritoriului  

➢ Modificarea sumelor aplicabile (conform Regulamentelor Europene) în scopul încurajării 

potențialilor beneficiari; 

➢ Actualizarea limitelor dimensiunii economice a exploatatiilor sprijinite (conform 

Ghidului de implementare SM 19.2 - Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul 

Strategiei de Dezvoltare Locala si a legislatiei europene in vigoare) in scopul incurajarii 

potentialilor beneficiari; 

➢ Actualizari legislative; 

➢ Clarificarea indicatorilor obligatorii si specifici ai SDL in scopul monitorizarii eficiente si 

corecte a rezultatelor obtinute prin implementarea masurii. 

 În ce măsură a sprijinit SDL GAL CHEILE SOHODOLULUI dezvoltarea locală în zonele 

rurale? 

Numarul de locuitori vizati 

de măsură 

Numărul de locuitori care 

beneficiaza de servicii și 

Accesul la serviciile și 

infrastructurile locale a 
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infrastructuri 

îmbunătățite 

crescut în urma 

implementării măsurii? 

- - - 

 

 În ce măsură SDL GAL CHEILE SOHODOLULUI a determinat crearea de oportunităţi 

de ocupare a forței de muncă? 

Locuri de muncă propuse 

în fișa măsurii din SDL 

Locuri de muncă create în 

cadrul proiectelor sprijinite 

prin SDL 

Numar de proiecte 

sustinute prin SDL 

2 0 1 

 

Care sunt factorii interni și externi care au influențat sau influențează (pozitiv sau negativ) 

implementarea strategiei și rezultatele obținute? 

MĂSURA M4.1 Avantaje  Puncte slabe 

„Sprijin pentru investiții în exploatații agricole” 

Depunerea proiectelor  

 

Prima sesiune a fost prelungita 

de doua ori. 

Cu toate ca a existat  interes  

pentru accesarea acestei măsuri, 

nu s-au depus proiecte. 

Cofinanțarea destinată 

acestei măsuri s-a dovedit a 

fi mult prea mare pentru a 

trezi interesul firmelor. 

  

Concluzii privind 

contractarea proiectelor 

Nu este cazul.  

Implementarea proiectelor 

contractate 

Nu este cazul.   

Concluzii generale si metode 

de imbunatatire a măsurii 

Pentru ca firmele să fie atrase a investi în domenii aflate în 

sinergie cu obiectivele GAL, e nevoie ca intensitatea sprijinului 

sa plece de la un procent mai mare. 

 

MCS 4.1a – Sprijin pentru investitii in exploatatii pomicole (D.I. 2A) 

Indicatori de realizare: 
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Alocarea 

totală/măsură 

(euro) 

Valoarea 

publică a 

proiectelor 

selectate 

(euro) 

Exemple de 

activitati 

finanțate 

Realocari 

financiare 

Interesul manifestat 

pentru această măsură 

este: 

R: mare 

moderat 

scăzut 

148,556.00 0 -  Nu 

 

Scazut 

 

În ce măsură s-au modificat nevoile identificate la momentul elaborării SDL, nevoi ce 

urmau a fi îndeplinite prin implementarea aceste măsuri de finanțare? 

Nevoile identificate la momentul 

elaborării SDL 

Nevoile identificate la 

momentul elaborării SDL 

mai sunt relevante pentru 

situația actuala din teritoriul 

GAL? 

R:     puțin relevante 

         relevante 

         foarte relevante 

Măsura a fost 

revizuită? 

N 18: Nivel redus de emisii GES din 

sectorul agricol si tranzactia catre o 

economie cu emisii scazute de carbon 

N9: Nivel adecvat de capital si 

tehnologie pentru realizarea de activitati 

agricole moderne; 

    

 

Relevante 

  

 

  Da  

 

Modificarile aduse MCS 4.1a – Sprijin pentru investitii in exploatatii pomicole (D.I. 2A) 

au vizat: 

➢ Introducerea unor noi tipuri de potentiali beneficiari pentru a raspunde nevoilor de 

finantare din teritoriu; 
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➢ Introducere posibilitatii de solicitare/acordare de plăți în avans astfel încât beneficiarii să 

poată implementa proiectele mult mai eficient, diminuând riscul blocajelor; 

➢ Modificarea criteriilor de selectie raportat la nevoile identificate si specificul teritoriului  

➢ Modificarea sumelor aplicabile (conform Regulamentelor Europene) în scopul încurajării 

potențialilor beneficiari  

➢ Actualizarea limitelor dimensiunii economice a exploatatiilor sprijinite (conform 

Ghidului de implementare SM 19.2 - Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul 

Strategiei de Dezvoltare Locala si a legislatiei europene in vigoare) in scopul incurajarii 

potentialilor beneficiari; 

➢ Actualizari legislative; 

➢ Clarificarea indicatorilor obligatorii si specifici ai SDL in scopul monitorizarii eficiente si 

corecte a rezultatelor obtinute prin implementarea masurii. 

➢ Modificarea/adaugarea/eliminarea conditiilor de eligibilitate pentru o mai buna 

implementare a SDL-ului;  

În ce măsură a sprijinit SDL GAL CHEILE SOHODOLULUI dezvoltarea locală în zonele 

rurale? 

Numarul de locuitori vizati 

de măsură 

Numărul de locuitori care 

beneficiaza de servicii și 

infrastructuri 

îmbunătățite 

Accesul la serviciile și 

infrastructurile locale a 

crescut în urma 

implementării măsurii? 

-  - - 

 

În ce măsură SDL GAL CHEILE SOHODOLULUI a determinat crearea de oportunităţi 

de ocupare a forței de muncă? 

Locuri de muncă propuse 

în fișa măsurii din SDL 

Locuri de muncă create în 

cadrul proiectelor sprijinite 

prin SDL 

Numar de proiecte 

sustinute prin SDL 

2 0 0 

 

Care sunt factorii interni și externi care au influențat sau influențează (pozitiv sau negativ) 

implementarea strategiei și rezultatele obținute? 

MĂSURA M4.1a Avantaje  Puncte slabe 
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„Sprijin pentru ivestiții în exploatații pomicole” 

Depunerea proiectelor  

 

Prima sesiune a fost prelungita 

de doua ori. 

Cu toate ca a existat  interes  

pentru accesarea acestei măsuri, 

nu s-au depus proiecte. 

Cofinanțarea destinată 

acestei măsuri s-a dovedit a 

fi mult prea mare pentru a 

trezi interesul firmelor. 

  

Concluzii privind 

contractarea proiectelor 

Nu este cazul.  

Implementarea proiectelor 

contractate 

Nu este cazul.   

Concluzii generale si metode 

de imbunatatire a măsurii 

În momentul de față GAL-ul va trebuie solicite realocarea 

sumelor aferente măsurii 4.1 a către masurile unde interesul 

este mult mai crescut. Problema cu acestă măsura este una 

externa GAL-ului. 

 

MCS 4.2 – Sprijin pentru investitii in prelucrare/comercializare si/sau dezvoltare de 

produse agricole (D.I. 3A) 

Indicatori de realizare: 

Alocarea 

totală/măsură 

(euro) 

Valoarea 

publică a 

proiectelor 

selectate 

(euro) 

Exemple de activitati 

finanțate 

Realocari 

financiare 

Interesul 

manifestat 

pentru 

această 

măsură este: 

R: mare 

moderat 

scăzut 

134,555.00 0 - Nu 

 

Scazut 

 

În ce măsură s-au modificat nevoile identificate la momentul elaborării SDL, nevoi ce 

urmau a fi îndeplinite prin implementarea aceste măsuri de finanțare? 
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Nevoile identificate la momentul 

elaborării SDL 

Nevoile identificate la 

momentul elaborării SDL 

mai sunt relevante pentru 

situația actuala din teritoriul 

GAL? 

 

R:     puțin relevante 

         relevante 

         foarte relevante 

Măsura a fost 

revizuită? 

N 21: Cresterea si diversificarea 

numarului de locuri de munca in zonele 

rurale 

N 5: Modernizarea sectorului de 

procesare a produselor agricole si 

adaptarea acestora la standardele UE 

N 18: Nivel redus de emisii de GES din 

sectorul agricol si tranzitia catre o 

economie cu emisii scazute de carbon 

N 4: Nivel adecvat de capital si 

tehnologie pentru realizarea de activitati 

agricole moderne 

    

 

Relevante 

  

 

  Da  

 

Modificarile aduse MCS 4.2 – Sprijin pentru investitii in prelucrare/comercializare si/sau 

dezvoltare de produse agricole (D.I. 3A) au vizat: 

➢ Introducerea unor noi tipuri de potentiali beneficiari pentru a raspunde nevoilor de 

finantare din teritoriu; 

➢ Introducere posibilitatii de solicitare/acordare de plăți în avans astfel încât beneficiarii să 

poată implementa proiectele mult mai eficient, diminuând riscul blocajelor; 

➢ Modificarea criteriilor de selectie raportat la nevoile identificate si specificul teritoriului;  

➢ Modificarea sumelor aplicabile (conform Regulamentelor Europene) în scopul încurajării 

potențialilor beneficiari; 

➢ Actualizari legislative; 

 

În ce măsură a sprijinit SDL GAL CHEILE SOHODOLULUI dezvoltarea locală în zonele 

rurale? 

 



 
 
 

27 
 

Numarul de locuitori vizati 

de măsură 

Numărul de locuitori care 

beneficiaza de servicii și 

infrastructuri 

îmbunătățite 

Accesul la serviciile și 

infrastructurile locale a 

crescut în urma 

implementării măsurii? 

- - - 

 

 

În ce măsură SDL GAL CHEILE SOHODOLULUI a determinat crearea de oportunităţi 

de ocupare a forței de muncă? 

Locuri de muncă propuse 

în fișa măsurii din SDL 

Locuri de muncă create în 

cadrul proiectelor sprijinite 

prin SDL 

Numar de proiecte 

sustinute prin SDL 

2 0 0 

 

Care sunt factorii interni și externi care au influențat sau influențează (pozitiv sau negativ) 

implementarea strategiei și rezultatele obținute? 

MĂSURA M 4.2 Avantaje  Puncte slabe 

„Sprijin pentru investiții în prelucrare/comercializare și/sau dezvoltate de produse 

agricole” 

Depunerea proiectelor  

 

Prima sesiune a fost prelungita 

de doua ori. 

Cu toate ca a existat  interes  

pentru accesarea acestei măsuri, 

nu s-au depus proiecte. 

Cofinanțarea destinată 

acestei măsuri s-a dovedit a 

fi mult prea mare pentru a 

trezi interesul potentialilor 

beneficiari. 

  

Concluzii privind 

contractarea proiectelor 

Nu este cazul.  

Implementarea proiectelor 

contractate 

Nu este cazul.   

Concluzii generale si metode 

de imbunatatire a măsurii 

În momentul de față GAL-ul va trebuie solicite realocarea 

sumelor aferente măsurii 4.2 către masurile unde interesul este 

mult mai crescut. Problema cu acestă măsura este una externa 

GAL-ului. 



 
 
 

28 
 

 

MCS 4.2A – Investitii in procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol (D.I. 3A) 

Indicatori de realizare: 

Alocarea 

totală/măsură 

(euro) 

Valoarea 

publică a 

proiectelor 

selectate 

(euro) 

Exemple de activitati 

finanțate 

Realocari 

financiare 

Interesul 

manifestat 

pentru 

această 

măsură este: 

R: mare 

moderat 

scăzut 

134,555.00 0 -  Nu 

 

Scazut 

 

În ce măsură s-au modificat nevoile identificate la momentul elaborării SDL, nevoi ce 

urmau a fi îndeplinite prin implementarea aceste măsuri de finanțare? 

 

Nevoile identificate la momentul 

elaborării SDL 

Nevoile identificate la 

momentul elaborării SDL 

mai sunt relevante pentru 

situația actuala din teritoriul 

GAL? 

 

R:     puțin relevante 

         relevante 

         foarte relevante 

Măsura a fost 

revizuită? 

N21:Creșterea și diversificarea numarului 

de locuri de munca în zonele rurale 

N 5: Modernizarea sectorului de 

procesare a produselor agricole si 

adaptarea acestora la standardele UE 

    

 

Relevante 

  

 

Da 
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N 4: Nivel ridicat de capital si tehnologie 

pentru realizarea de activitati agricole 

moderne 

N 18: Nivel redus de emisii de GES din 

sectorul agricol si tranzitia catre o 

economie cu emisii scazute de carbon 

 

Modificarile aduse MCS 4.2A – Investitii in procesarea/marketingul produselor din 

sectorul pomicol (D.I. 3A) au vizat: 

➢ Introducerea unor noi tipuri de potentiali beneficiari pentru a raspunde nevoilor de 

finantare din teritoriu; 

➢ Introducere posibilitatii de solicitare/acordare de plăți în avans astfel încât beneficiarii să 

poată implementa proiectele mult mai eficient, diminuând riscul blocajelor; 

➢ Modificarea criteriilor de selectie raportat la nevoile identificate si specificul teritoriului; 

➢ Actualizari legislative; 

➢ Clarificarea indicatorilor obligatorii si specifici ai SDL in scopul monitorizarii eficiente si 

corecte a rezultatelor obtinute prin implementarea masurii. 

 

În ce măsură a sprijinit SDL GAL CHEILE SOHODOLULUI dezvoltarea locală în zonele 

rurale? 

 

Numarul de locuitori vizati 

de măsură 

Numărul de locuitori care 

beneficiaza de servicii și 

infrastructuri 

îmbunătățite 

Accesul la serviciile și 

infrastructurile locale a 

crescut în urma 

implementării măsurii? 

- - - 

 

 

În ce măsură SDL GAL CHEILE SOHODOLULUI a determinat crearea de oportunităţi 

de ocupare a forței de muncă? 

Locuri de muncă propuse 

în fișa măsurii din SDL 

Locuri de muncă create în 

cadrul proiectelor sprijinite 

prin SDL 

Numar de proiecte 

sustinute prin SDL 

1 0 0 

 

Care sunt factorii interni și externi care au influențat sau influențează (pozitiv sau negativ) 

implementarea strategiei și rezultatele obținute? 
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MĂSURA M 4.2 a Avantaje  Puncte slabe 

„Investiții în procesarea/marketing-ul produselor din sectorul pomicol” 

Depunerea proiectelor  

 

Prima sesiune a fost prelungita 

de doua ori. 

Cu toate ca a existat  interes  

pentru accesarea acestei măsuri, 

nu s-au depus proiecte. 

Cofinanțarea destinată 

acestei măsuri s-a dovedit a 

fi mult prea mare pentru a 

trezi interesul potentialilor 

beneficiari. 

  

Concluzii privind 

contractarea proiectelor 

Nu este cazul.  

Implementarea proiectelor 

contractate 

Nu este cazul.   

Concluzii generale si metode 

de imbunatatire a măsurii 

În momentul de față GAL-ul va trebuie solicite realocarea 

sumelor aferente măsurii 4.2 către masurile unde interesul este 

mult mai crescut. Problema cu acestă măsura este una externa 

GAL-ului. 

 

MCS 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri și dezvoltarea fermelor mici” 

Indicatori de realizare: 

Alocarea 

totală/măsură 

(euro) 

Valoarea 

publică a 

proiectelor 

selectate 

(euro) 

Exemple de activitati finanțate Realocari 

financiare 

Interesul 

manifestat 

pentru 

această 

măsură 

este: 

R: mare 

moderat 

scăzut 
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134.271,10 120.000 Achizitie teren pentru extinderea 

exploatatiei si achizitie utilaje 

pentru asigurarea unei 

functionari bune a activitatii in 

cadrul stupinei; 

 

Achizitie echipamente necesare 

fermei si dezvoltarea de 

compentente prin efectuarea 

unor cursuri de calificare; 

Nu s-au 

efectuat 

realocari 

financiare, 

dar se are in 

vedere acest 

aspect 

datorita 

interesului 

crescut 

manifestat 

pentru aceasta 

masura. 

Mare  

 

În ce măsură s-au modificat nevoile identificate la momentul elaborării SDL, nevoi ce 

urmau a fi îndeplinite prin implementarea aceste măsuri de finanțare? 

 

Nevoile identificate la momentul elaborării SDL Nevoile identificate la 

momentul elaborării 

SDL mai sunt relevante 

pentru situația actuala 

din teritoriul GAL? 

R:     puțin relevante 

         relevante 

         foarte relevante 

Măsura a 

fost 

revizuită? 

N21:Creșterea și diversificarea numarului de locuri 

de munca în zonele rurale 

N6: Reîntinerirea generatiilor de fermieri 

N7: Restructurarea, consolidarea și modernizarea 

fermelor mici în ferme orientate către piață 

N1: Cunostinte adecvate  in randul fermierilor 

    

 

Foarte relevante 

  

 

  Da  

 

Modificarile aduse MCS 6.1 au vizat: 
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➢ Introducerea unor noi tipuri de potentiali beneficiari pentru a raspunde nevoilor de 

finantare din teritoriu; 

➢ Introducerea a noi tipuri de actiuni si activitati eligibile; 

➢ Modificarea conditiilor de eligibilitate cu scopul de a se accesa mai usor sprijinul solicitat 

pentru aceasta masura,precum si cu scopul de a inlesni procesul de implementare a 

activitatilor propuse si a angajamentelor asumate;  

➢ Modificarea criteriilor de selectie raportat la nevoile identificate si specificul teritoriului;  

➢ Modificarea sumelor aplicabile în scopul încurajării potențialilor beneficiari;  

➢ Clarificarea indicatorilor obligatorii si specifici ai SDL in scopul monitorizarii eficiente si 

corecte a rezultatelor obtinute prin implementarea masurii; 

➢ Actualizari legislative 

 

În ce măsură SDL GAL CHEILE SOHODOLULUI a determinat crearea de oportunităţi 

de ocupare a forței de muncă? 

Locuri de muncă propuse 

în fișa măsurii din SDL 

Locuri de muncă create în 

cadrul proiectelor sprijinite 

prin SDL 

Numar de proiecte 

sustinute prin SDL 

2 

 

1 

 

6 

 

Care sunt factorii interni și externi care au influențat sau influențează (pozitiv sau negativ) 

implementarea strategiei și rezultatele obținute? 

MĂSURA M 6.1 Avantaje  Puncte slabe 

„Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri și dezvoltarea fermelor mici” 

Depunerea proiectelor  

 

Prima sesiune a fost prelungita 

de doua ori, interesul pentru 

accesarea acestei masuri este 

unul crescut. 

Bugetul destinat acestei 

măsuri s-a dovedit a fi prea 

mic pentru a putea finanța 

toate proiectele depuse. 

Concluzii privind 

contractarea proiectelor 

Nu este cazul.  

Implementarea proiectelor 

contractate 

Nu este cazul.   
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Concluzii generale si metode 

de imbunatatire a măsurii 

Pentru ca beneficiarii să fie atrasi sa investeasca în domenii 

aflate în sinergie cu obiectivele GAL, e nevoie de sume mai 

mari alocate acestor tipuri de masuri. 

 

MCS 6.2 Sprijin pentru demararea de afaceri cu activități neagricole în zonele rurale 

1. Indicatori de realizare: 

Alocarea 

totală/măsură 

(euro) 

Valoarea 

publică a 

proiectelor 

selectate 

(euro) 

Exemple de activitati finanțate Realocari 

financiare 

Interesul 

manifestat 

pentru 

această 

măsură este: 

R: mare 

moderat 

scăzut 

430.576 400.000 • Achizitie cort si dotari 

necesare pentru organizarea de 

evenimente recreative si 

distarctive, precum si crearea 

unui site in vederea 

promovarii serviciilor oferite; 

 

• Infiintare atelier de fabricarea 

a articolelor de imbracaminte 

si port traditional; 

 

• Infiintare agropensiune; 

 

• Infiintare spatiu recreativ; 

 

• Infiintare si dotare restaurant; 

 

• Amenajare camping de 

vacanta; 

 

• Infiintare salon de 

infrumusetare; 

Nu s-au 

efectuat 

realocari 

financiare, 

dar se are 

in vedere 

acest 

aspect 

datorita 

interesului 

crescut 

manifestat 

pentru 

aceasta 

masura.  

 

 

Mare  
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• Infiintare studio foto; 

 

• Achizitie echipamente 

necesare furnizarii serviciilor 

topografice; 

 

• Infiintare atelier pentru 

confectionarea mobilei; 

 

• Infiintare service de biciclete. 

 

În ce măsură s-au modificat nevoile identificate la momentul elaborării SDL, nevoi ce 

urmau a fi îndeplinite prin implementarea aceste măsuri de finanțare? 

 

Nevoile identificate la momentul 

elaborării SDL 

Nevoile identificate la momentul 

elaborării SDL mai sunt 

relevante pentru situația actuala 

din teritoriul GAL? 

R:     puțin relevante 

         relevante 

         foarte relevante 

Măsura a 

fost 

revizuită? 

N19: Reducerea gradului de saracie si a 

riscului de excluziune sociala; 

N20: Imbunatatirea infrastructurii de 

baza si a serviciilor adecvate din zonele 

rurale; 

N21:Creșterea și diversificarea numarului 

de locuri de munca în zonele rurale; 

N23: Dezvoltare locala prin abordarea 

LEADER 

    

 

Foarte relevante 

  

 

  Da  

 

Modificarile aduse MCS 6.2 au vizat: 
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➢ Actualizarea unor informatii care vizeaza in mod direct potentialii beneficiari cu scopul 

de a facilita accesarea fondurilor de catre persoanele interesate din intreg teritoriu GAL 

Cheile Sohodolului;  

➢ Introducerea a noi tipuri de actiuni si activitati eligibile;  

➢ Modificarea conditiilor de eligibilitate cu scopul de a inlesni procesul de implementare a 

Planului de afaceri; 

➢ Modificarea criteriilor de selectie raportat la nevoile identificate si specificul teritoriului; 

➢ Modificarea sumelor aplicabile cu scopul încurajării potențialilor beneficiari de a solicita 

sprijin nerambursabil pentru a putea implementa cu succes investitiile propuse; 

➢ Clarificarea indicatorilor obligatorii si specifici ai SDL in scopul monitorizarii eficiente si 

corecte a rezultatelor obtinute prin implementarea masurii; 

➢ Actualizari legislative. 

 

În ce măsură SDL GAL CHEILE SOHODOLULUI a determinat crearea de oportunităţi 

de ocupare a forței de muncă? 

Locuri de muncă propuse 

în fișa măsurii din SDL 

Locuri de muncă create în 

cadrul proiectelor sprijinite 

prin SDL 

Numar de proiecte 

sustinute prin SDL 

5 15 12 

 

Care sunt factorii interni și externi care au influențat sau influențează (pozitiv sau negativ) 

implementarea strategiei și rezultatele obținute? 

MĂSURA M 6.2 Avantaje  Puncte slabe 

„Sprijin pentru demararea de afaceri cu activități neagricole în zonele rurale” 

Depunerea proiectelor  

 

A fost deschisa o sesiunie de 

depunere a proiectelor pe o 

perioada de 3 luni. Depunerea 

proiectelor s-a realizat conform 

urmatoarelor praguri lunare: 90  

puncte, 70  puncte, respectiv 15 

puncte.  

Prin utilizarea acestei metode de 

selectie a proiectelor s-a urmarit 

facilitarea accesarii fondurilor si 

de catre potentialii beneficiari 

care nu reuseau sa acumuleze 

punctajul minim pragului lunar.  

Bugetul destinat acestei 

măsuri s-a dovedit a fi prea 

mic pentru a putea finanța 

toate proiectele depuse. 

Nu au fost alocate fonduri 

suficiente pentru aceasta 

masura.  7 proiecte au fost 

declarate eligibile, dar 

neselectate din cauza 

epuizarii fondurilor. 
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Pana la data de 1 octombrie 2018 

s-au depus un numar de 16 

proiecte, iar selectia acestora s-a 

realizat anterior acestei dati.  

In primele 2 praguri lunare nu s-

au depus proiecte ale căror bugete 

să depășească suma alocată, insa 

in cea de-a 3 luna s-au depus 

proiecte cu o valoare totala mult 

mai mare decat suma alocata 

acestei masuri.  

Un factor esential care a 

contribuit la cererea mare pentru 

proiectele finantate prin 

intermediul acestei masuri este 

reprezentant si de desele intalniri 

cu potentialii beneficiari in cadrul 

evenimentelor de animare 

desfasurate in toate localitatile 

partenere. 

Solicitantii au preferat să depună 

proiect pentru oferta GAL, decât 

în cadrul PNDR, la nivel național. 

 In ceea ce priveste 

proiectele neconforme la 

nivelul GAL putem 

mentiona 2 proiecte in 

aceasta situatie. 

2 proiecte au fost retrase si 

un proiect a fost declarat 

neeligibil la nivel AFIR. 

Mulți potențiali beneficiari 

și-au manifestat interesul și 

după încheierea sesiunii, 

sperând că sesiunea de 

proiecte se va redeschide, 

deși sumele au fost 

epuizate. 

 

 

Concluzii privind 

contractarea proiectelor 

Dupa inregistrarea proiectelor la 

GAL, echipa administrativa a 

inceput demararea procesului de 

evaluare. 

Din cauza faptului ca 

marea majoritate a 

solicitantiilor au depus 

proiectele la o data 

apropiata de inchiderea 

pragului pentru luna 

respectiva, rapoartele de 

selectie au fost intocmite 

mai tarziu deoarece 

crescuse considerabil 

numarul de proiecte care 

trebuiau evaluate.  

Implementarea proiectelor 

contractate 

Față de PNDR, ritmul de 

contractare și implementare în 

cadrul GAL este cu mult mai 

accelerat. S-au contractat 
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proiecte, dar dupa data de 1 

octombrie 2018.  

Monitorizarea se realizează în 

funcție de planul de 

implementare al fiecărui proiect. 

Această metodă personalizată s-a 

dovedit a fi eficientă. 

Concluzii generale si metode 

de imbunatatire a măsurii 

Animarea în teritoriu joaca un rol esential in trezirea interesului 

potentialilor beneficiari. Prin intermediul acestor evenimente se 

acumuleaza avantaje de ambele parti: persoanele din teritoriu 

sunt informate corespunzator privind activitatile eligibile, 

sumele alocate si perioadele de depunere proiecte, iar echipa 

GAL culege informatii utile din teritoriu care ulterior sunt 

centralizate pentru buna implementare a SDL, dar si pentru 

proiectele viitoare. 

Potențialii beneficiari preferă să depună proiecte prin GAL, față 

de PNDR. 

Proiectele care oferă 100% finanțare și avans sunt mai solicitate, 

chiar dacă alocarea financiara per proiect este mai mică. 

 

 

MCS 6.4 Sprijin pentru investiții în creare și dezvoltare de activități neagricole 

Indicatori de realizare: 

Alocarea 

totală/măsură 

(euro) 

Valoarea 

publică a 

proiectelor 

selectate 

(euro) 

Exemple de activitati 

finanțate 

Realocari 

financiare 

Interesul 

manifestat 

pentru 

această 

măsură 

este: 

R: mare 

moderat 

scăzut 

309.507,12 127.892 • Achizitie echipamente 

pentru intretinerea si 

Nu s-au efectuat 

realocari 

financiare, dar se 

Mare  



 
 
 

38 
 

repararea 

autovehiculelor; 

• Contruire agropensiune. 

 

are in vedere acest 

aspect. 

 

 

În ce măsură s-au modificat nevoile identificate la momentul elaborării SDL, nevoi ce 

urmau a fi îndeplinite prin implementarea aceste măsuri de finanțare? 

 

Nevoile identificate la momentul 

elaborării SDL 

Nevoile identificate la 

momentul elaborării SDL 

mai sunt relevante pentru 

situația actuala din teritoriul 

GAL? 

 

R:     puțin relevante 

         relevante 

         foarte relevante 

Măsura a fost 

revizuită? 

N19: Reducerea gradului de saracie si a 

riscului de excluziune sociala; 

N20: Imbunatatirea infrastructurii de 

baza si a serviciilor adecvate din zonele 

rurale; 

N21:Creșterea și diversificarea numarului 

de locuri de munca în zonele rurale; 

N23: Dezvoltare locala prin abordarea 

LEADER; 

N17: Adaptarea la efectele schimbarilor 

climatice 

    

 

Foarte relevante 

  

 

  Da  

 

Modificarile aduse MCS 6.4 au vizat: 

➢ Modificarea conditiilor de eligibilitate cu scopul de a inlesni procesul de implementare a 

Planului de afaceri; 

➢ Modificarea sumelor aplicabile si ratei sprijinului în scopul încurajării potențialilor 

beneficiari de a solicita sprijin nerambursabil pentru a realiza investitiile propuse; 
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➢ Introducerea posibilitatii de solicitare/acordare de plăți în avans astfel încât beneficiarii să 

poată implementa proiectele mult mai eficient, diminuând riscul blocajelor; 

➢ Clarificarea indicatorilor obligatorii si specifici ai SDL in scopul monitorizarii eficiente si 

corecte a rezultatelor obtinute prin implementarea masurii; 

➢ Actualizari legislative. 

 

În ce măsură SDL GAL CHEILE SOHODOLULUI a determinat crearea de oportunităţi 

de ocupare a forței de muncă? 

Locuri de muncă propuse 

în fișa măsurii din SDL 

Locuri de muncă create în 

cadrul proiectelor sprijinite 

prin SDL 

Numar de proiecte 

sustinute prin SDL 

4 4 2 

 

Care sunt factorii interni și externi care au influențat sau influențează (pozitiv sau negativ) 

implementarea strategiei și rezultatele obținute? 

MĂSURA M 6.4 Avantaje  Puncte slabe 

„Sprijin pentru investiții în creare și dezvoltare de activități neagricole” 

Depunerea proiectelor  

 

A fost deschisa o sesiune de 

depunere a proiectelor pe o 

perioada de 3 luni. Depunerea 

proiectelor s-a realizat conform 

urmatoarelor praguri lunare: 85  

puncte, 60 puncte, respectiv 20 

puncte.  

Prin utilizarea acestei metode de 

selectie a proiectelor s-a urmarit 

facilitarea accesarii fondurilor si 

de catre potentialii beneficiari 

care nu reuseau sa acumuleze 

punctajul minim pragului lunar.  

In cadrul acestei sesiuni s-au 

depus 3 proiecte. 

Animarea  s-a realizat la fel  de 

intens ca si  în cazul celorlalte 

masuri. In cadrul acestor 

evenimente s-au aratat mai multe 
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persoane intersate comparativ cu 

cele care au  solicitat finantare.  

La nivelul GAL  2 proiecte au fost 

declarate eligibile si selectate, iar 

un proiect a fost declarat 

neconform. 

Concluzii privind 

contractarea proiectelor 

Nu au fost dificultăți in etapa de 

contractare, din contra lucrurile 

s-au desfasurat corespunzator 

intr-un interval de timp scurt. 

Beneficiarii au primit sprijin din 

partea echipei GAL, dar si din 

partea firmelor  de consultanță cu 

care au colaborat. 

S-au contract cele 2 proiecte 

selectate. 

 

Implementarea proiectelor 

contractate 

Față de PNDR, ritmul de 

contractare și implementare în 

cadrul GAL este cu mult mai 

accelerat.  

Cele doua proiecte contractate au 

demarat etapa de implementare. 

Monitorizarea se realizează în 

funcție de planul de 

implementare al fiecărui proiect. 

  

Concluzii generale si metode 

de imbunatatire a măsurii 

Proiectele care oferă un procentaj cat mai mare de finanțare 

nerambursabila, precum si cofinantare cat mai mica sunt cele 

mai solicitate. 

S-a constatat un interes si o cerere mare pentru masurile care au 

activitati eligibile in domenii nonagricole.  

Potențialii beneficiari preferă să depună proiecte prin GAL, față 

de PNDR. 
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MCS  7.2 – Sprijin pentru investitii in crearea, imbunatatirea si extinderea tuturor 

tipurilor de infrastructuri la scara mica, inclusiv investitii in domeniul energiei din surse 

regenerabile si a sistemelor de economisire a energiei (D.I. 6B) 

Indicatori de realizare: 

Alocarea 

totală/măsură 

(euro) 

Valoarea 

publică a 

proiectelor 

selectate 

(euro) 

Exemple 

de 

activitati 

finanțate 

Realocari 

financiare 

Interesul manifestat pentru 

această măsură este: 

R: mare 

moderat 

scăzut 

67,277.00 - -  Nu Scazut 

 

În ce măsură s-au modificat nevoile identificate la momentul elaborării SDL, nevoi ce 

urmau a fi îndeplinite prin implementarea aceste măsuri de finanțare? 

Nevoile identificate la momentul 

elaborării SDL 

Nevoile identificate la 

momentul elaborării SDL 

mai sunt relevante pentru 

situația actuala din teritoriul 

GAL? 

R:     puțin relevante 

         relevante 

         foarte relevante 

Măsura a fost 

revizuită? 

N 19: Reducerea gradului de saracie si a 

riscului de excluziune sociala 

N 22: Patrimoniul local conservat 

N 20: Imbunatatirea infrastructurii de 

baza si a serviciilor adecvate din zonele 

rurale 

    

 

Relevante 

  

 

  Da  

 

Modificarile aduse MCS  7.2 – Sprijin pentru investitii in crearea, imbunatatirea si 

extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la scara mica, inclusiv investitii in domeniul 

energiei din surse regenerabile si a sistemelor de economisire a energiei (D.I. 6B) au vizat: 



 
 
 

42 
 

➢ Introducerea unor noi tipuri de potentiali beneficiari pentru a raspunde nevoilor de 

finantare din teritoriu; 

➢ Introducere posibilitatii de solicitare/acordare de plăți în avans astfel încât beneficiarii să 

poată implementa proiectele mult mai eficient, diminuând riscul blocajelor; 

➢ Introducerea a noi tipuri de actiuni si activitati eligibile  

➢ Modificarea criteriilor de selectie raportat la nevoile identificate si specificul teritoriului  

➢ Modificarea sumelor aplicabile si ratei sprijinului (conform Regulamentelor Europene) în 

scopul încurajării potențialilor beneficiari  

➢ Actualizari legislative; 

➢ Clarificarea indicatorilor obligatorii si specifici ai SDL in scopul monitorizarii eficiente si 

corecte a rezultatelor obtinute prin implementarea masurii. 

În ce măsură a sprijinit SDL GAL CHEILE SOHODOLULUI dezvoltarea locală în zonele 

rurale? 

Numarul de locuitori vizati 

de măsură 

Numărul de locuitori care 

beneficiaza de servicii și 

infrastructuri 

îmbunătățite 

Accesul la serviciile și 

infrastructurile locale a 

crescut în urma 

implementării măsurii? 

600 - NU –  nu s-a accesat nimic prin 

masura 

 

În ce măsură SDL GAL CHEILE SOHODOLULUI a determinat crearea de oportunităţi 

de ocupare a forței de muncă? 

Locuri de muncă propuse 

în fișa măsurii din SDL 

Locuri de muncă create în 

cadrul proiectelor sprijinite 

prin SDL 

Numar de proiecte 

sustinute prin SDL 

- - - 

 

Care sunt factorii interni și externi care au influențat sau influențează (pozitiv sau negativ) 

implementarea strategiei și rezultatele obținute? 

MĂSURA M 7.2  Avantaje  Puncte slabe 
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„Sprijin pentru investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de 

infrastructuri la scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile 

și a sistemelor de economisire a energiei” 

Depunerea proiectelor  

 

Pentru aceasta masura a fost 

deschisa sesiune de depunere 

proiecte pe tot parcursul anului 

2018 (s-au facut prelungiri de 

apeluri pentru a se putea solicita 

sprijin prin intermediul acesteia). 

Cu toate că s-au desfasurat 

activități de animare care au 

vizat aceasta masura, in 

cadrul apelului de selectie 

nu s-a solicitat sprijin de 

catre niciun potential 

beneficiar.  

Unul dintre factorii care au 

determinat aceasta situatie 

este data de sprijinul mult 

prea mic care nu este 

sufficient pentru 

implementarea activitatilor.  

 

Concluzii privind 

contractarea proiectelor 

Nu s-a contractat niciun proiect 

deoarece nu s-a depus nicio 

Cerere de Finantare. 

 

Implementarea proiectelor 

contractate 

Nu este cazul.   

Concluzii generale si metode 

de imbunatatire a măsurii 

Trebuie urmarita alocarea unor sume mai mari, 

corespunzatoare implementarii actiunilor. 

 

MCS 7.3„Sprijin pentru infrastructura de bandă largă,inclusiv crearea, îmbunătățirea și 

extinderea acesteia, infrastructura pasivă de bandă largă și furnizarea accesului la banda 

largă, precum și eguvernare publică” 

Indicatori de realizare: 

Alocarea 

totală/măsură 

(euro) 

Valoarea 

publică a 

proiectelor 

selectate 

(euro) 

Exemple de 

activitati 

finanțate 

Realocari 

financiare 

Interesul manifestat pentru 

această măsură este: 

R: mare 

moderat 

scăzut 
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47 094,00 0 -  Nu scazut 

 

În ce măsură s-au modificat nevoile identificate la momentul elaborării SDL, nevoi ce 

urmau a fi îndeplinite prin implementarea aceste măsuri de finanțare? 

Nevoile identificate la momentul 

elaborării SDL 

Nevoile identificate la 

momentul elaborării 

SDL mai sunt relevante 

pentru situația actuala 

din teritoriul GAL? 

R:     puțin relevante 

         relevante 

         foarte relevante 

Măsura a fost 

revizuită? 

N23:Dezvoltare locala prin abordarea 

LEADER 

N20:Imbunatatirea infrastructurii de baza  

si a serviciilor adecvate din zonele rurale 

N25: Accesul la infrastructura moderna 

TIC  

    

Putin relevante 

  

  Da  

 

Modificarile aduse MCS 7.3 au vizat: 

➢ Introducere posibilitatii de solicitare/acordare de plăți în avans astfel încât beneficiarii să 

poată implementa proiectele mult mai eficient, diminuând riscul blocajelor; 

➢ Modificari conform adresei nr:217.614/15.03.2017 

➢ Modificarea sumelor aplicabile si ratei sprijinului (conform Regulamentelor Europene) în 

scopul încurajării potențialilor beneficiari  

➢ Introducere noi criterii de selectie 

➢ Modificarea conditiilor de eligibilitate 

 În ce măsură a sprijinit SDL GAL CHEILE SOHODOLULUI dezvoltarea locală în zonele 

rurale? 
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Numarul de locuitori vizati 

de măsură 

Numărul de locuitori care 

beneficiaza de servicii și 

infrastructuri 

îmbunătățite 

Accesul la serviciile și 

infrastructurile locale a 

crescut în urma 

implementării măsurii? 

50 0 NU 

 

MCS 7.4 (DI 6B) - Sprijin pentru investițiile în crearea, îmbunătățirea sau extinderea 

serviciilor locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și 

culturale și a infrastructurii aferente 

Indicatori de realizare: 

Alocarea 

totală/măsură 

(euro) 

Valoarea 

publică a 

proiectelor 

selectate 

(euro) 

Exemple de activitati 

finanțate 

Realocari 

financiare 

Interesul 

manifestat 

pentru această 

măsură este: 

R: mare 

moderat 

scăzut 

645.867,94 496.474,19 - Achizitie de utilaje pentru 

dotarea serviciilor publice 

- Amenajare spatii publice de 

recreere si baze sportive 

- Infiintare centru 

multifunctional de zi 

 Nu 

 

Mare  

 

În ce măsură s-au modificat nevoile identificate la momentul elaborării SDL, nevoi ce 

urmau a fi îndeplinite prin implementarea aceste măsuri de finanțare? 

Nevoile identificate la momentul 

elaborării SDL 

Nevoile identificate la 

momentul elaborării 

SDL mai sunt relevante 

pentru situația actuala 

din teritoriul GAL? 

Măsura a fost 

revizuită? 
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R:     puțin relevante 

         relevante 

         foarte relevante 

N19: Reducerea gradului de saracie si a 

riscului de excluziune sociala 

N20:Imbunatatirea infrastructurii de baza 

si a serviciilor adecvate din zonele rurale 

N23:Dezvoltarea locala prin abordarea 

LEADER 

    

 

Foarte relevante 

  

 

  Da  

 

Modificarile aduse MCS 7.4 au vizat: 

➢ Completari legislative 

➢ Introducere posibilitatii de solicitare/acordare de plăți în avans astfel încât beneficiarii să 

poată implementa proiectele mult mai eficient, diminuând riscul blocajelor; 

➢ Introducerea a noi tipuri de actiuni si activitati eligibile  

➢ Modificarea criteriilor de selectie raportat la nevoile identificate si specificul teritoriului  

➢ Modificarea sumelor aplicabile  

În ce măsură a sprijinit SDL GAL CHEILE SOHODOLULUI dezvoltarea locală în zonele 

rurale? 

Numarul de locuitori vizati 

de măsură 

Numărul de locuitori care 

beneficiaza de servicii și 

infrastructuri 

îmbunătățite 

Accesul la serviciile și 

infrastructurile locale a 

crescut în urma 

implementării măsurii? 

2000 28 811 DA 

 

Care sunt factorii interni și externi care au influențat sau influențează (pozitiv sau negativ) 

implementarea strategiei și rezultatele obținute? 

MĂSURA MCS 7.4  Avantaje  Puncte slabe 
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„Sprijin pentru investițiile în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de 

bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a 

infrastructurii aferente” 

Depunerea proiectelor  

 

Apelul de selectie a fost deschis o 

perioadă de timp de 4 luni (luand 

in calcul si prelungirea apelului). 

 In cadrul evenimentelor de 

animare potentialii beneficiari au 

fost informati cu privire la 

perioada lansarii apelului de 

selectie, precum si cu sumele 

lansate si activitatile eligibile. 

Acestia au avut posibilitatea de a 

pregati documentatia necesara 

astfel incat sa depuna proiectele 

in timp util.  

 

S-au depus 8 proiecte care ulterior 

au fost selectate la GAL conform 

celor doua rapoarte de selectie.  

Echipa GAL a lucrat un 

timp îndelungat la 

elaborarea procedurii, din 

motive externe – necesitatea 

corelării cu documentele 

naţionale, care se modificau 

pe parcurs. 

 

Concluzii privind 

contractarea proiectelor 

Au fost contractate 5 proiecte.  

Implementarea proiectelor 

contractate 

S-a demarat implementarea 

proiectelor, in cazul unui proiect 

beneficiarul a depus prima cerere 

de plata. 

  

Concluzii generale si metode 

de imbunatatire a măsurii 

Sprijinul nerambursabil acordat este corespunzator pentru a 

putea implementa activitatile propuse prin proiect. 

Animarea în teritoriu joaca un rol esential in trezirea interesului 

potentialilor beneficiari. Prin intermediul acestor evenimente se 

acumuleaza avantaje de ambele parti: persoanele din teritoriu 

sunt informate corespunzator privind activitatile eligibile, 

sumele alocate si perioadele de depunere proiecte, iar echipa 

GAL culege informatii utile din teritoriu care ulterior sunt 

centralizate pentru buna implementare a SDL, dar si pentru 

proiectele viitoare. 

 



 
 
 

48 
 

MCS 7.5 „Sprijin pentru investiții de uz public în infrastructura de agrement, în 

informarea turiștilor și în infrastructura turistică la scară mică” 

Indicatori de realizare: 

Alocarea 

totală/măsură 

(euro) 

Valoarea 

publică a 

proiectelor 

selectate 

(euro) 

Exemple de 

activitati 

finanțate 

Realocari 

financiare 

Interesul manifestat pentru 

această măsură este: 

R: mare 

moderat 

scăzut 

80 733,00  0 -  Nu moderat  

 

În ce măsură s-au modificat nevoile identificate la momentul elaborării SDL, nevoi ce 

urmau a fi îndeplinite prin implementarea aceste măsuri de finanțare? 

Nevoile identificate la momentul 

elaborării SDL 

Nevoile identificate la momentul 

elaborării SDL mai sunt 

relevante pentru situația actuala 

din teritoriul GAL? 

R:     puțin relevante 

         relevante 

         foarte relevante 

Măsura a fost 

revizuită? 

N23: Dezvoltare locala prin 

abordarea LEADER 

N22: Patrimoniu local conservat 

    

Relevante 

  

  Da  

 

Modificarile aduse MCS 7.5 au vizat: 

➢ Introducerea unor noi tipuri de potentiali beneficiari pentru a raspunde nevoilor de 

finantare din teritoriu; 

➢ Introducere posibilitatii de solicitare/acordare de plăți în avans astfel încât beneficiarii să 

poată implementa proiectele mult mai eficient, diminuând riscul blocajelor; 

➢ Introducerea a noi tipuri de actiuni si activitati eligibile  

➢ Modificarea criteriilor de selectie raportat la nevoile identificate si specificul teritoriului  
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➢ Modificarea sumelor aplicabile si ratei sprijinului (conform Regulamentelor Europene) în 

scopul încurajării potențialilor beneficiari  

În ce măsură a sprijinit SDL GAL CHEILE SOHODOLULUI dezvoltarea locală în zonele 

rurale? 

Numarul de locuitori vizati 

de măsură 

Numărul de locuitori care 

beneficiaza de servicii și 

infrastructuri 

îmbunătățite 

Accesul la serviciile și 

infrastructurile locale a 

crescut în urma 

implementării măsurii? 

200 0 NU 

 

MCS 16 Inființarea de structuri asociative în domeniul turistic 

Indicatori de realizare: 

Alocarea 

totală/măsură 

(euro) 

Valoarea 

publică a 

proiectelor 

selectate 

(euro) 

Exemple de activitati 

finanțate 

Realocari 

financiare 

Interesul 

manifestat pentru 

această măsură 

este: 

R: mare 

moderat 

scăzut 

26 911  0 -  Nu Moderat 

 

În ce măsură s-au modificat nevoile identificate la momentul elaborării SDL, nevoi ce 

urmau a fi îndeplinite prin implementarea aceste măsuri de finanțare? 

Nevoile identificate la momentul 

elaborării SDL 

Nevoile identificate la 

momentul elaborării SDL 

mai sunt relevante pentru 

situația actuala din teritoriul 

GAL? 

R:     puțin relevante 

         relevante 

Măsura a fost 

revizuită? 
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         foarte relevante 

N24: Imbunatatirea colaborarii intre 

actorii din mediul rural 

N23: Dezvoltare locala prin abordarea 

LEADER 

    

Foarte relevante 

  

  Da  

 

Modificarile aduse MCS 16 au vizat: 

➢ Introducerea unor noi tipuri de potentiali beneficiari pentru a raspunde nevoilor de 

finantare din teritoriu; 

➢ Introducere posibilitatii de solicitare/acordare de plăți în avans astfel încât beneficiarii să 

poată implementa proiectele mult mai eficient, diminuând riscul blocajelor; 

➢ Introducerea a noi tipuri de actiuni si activitati eligibile  

➢ Modificarea criteriilor de selectie raportat la nevoile identificate si specificul teritoriului  

 În ce măsură SDL GAL CHEILE SOHODOLULUI a determinat crearea de oportunităţi 

de ocupare a forței de muncă? 

Locuri de muncă propuse 

în fișa măsurii din SDL 

Locuri de muncă create în 

cadrul proiectelor sprijinite 

prin SDL 

Numar de proiecte 

sustinute prin SDL 

1 0 0 

 

 

B. Concluziile analizarii masurilor cuprinse in SDL  

 

 În ce măsură logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală este încă relevantă 

față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare al teritoriului?  

 

În perioada evaluării, Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Cheile Sohodolului a fost modificată 

de doua ori. Modificarile au fost evidentiate in cadrul evaluarii fiecarei masurii 

 

Aprecierea evaluatorului pentru întrebarea În ce măsură logica de intervenție a strategiei de 

dezvoltare locală este încă relevantă față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare 

al teritoriului? 

Puțin relevantă Relevantă Foarte relevantă 

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

 

• Sunt activitățile (măsuri, proceduri, activități de sprijin) prevăzute în cadrul SDL și 

resursele alocate acestora suficiente pentru a genera realizările și rezultatele așteptate 

(indicatorii prevăzuți în strategie)?  

La elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală, printre altele, s-a evidențiat lipsa locurilor 

de muncă, necesitatea ocrotirii moștenirii rurale construite, dotarea inadecvată a serviciilor publice 

comunitare și valorificarea produselor locale prin posibilitățile reale. Pentru înlăturarea acestor 

deficiențe, s-au conturat măsurile la care au fost depuse proiecte. Încă din faza de planificare a fost 

evident că fondul alocat implementării Strategiei de Dezvoltare Locală nu va fi suficient pentru 

rezolvarea tuturor problemelor depistate în cursul analizei teritoriului LEADER. Alocarea 

fianciară aferentă măsurilor fiind foarte limitată, pentru aprecierea evaluării indicatorilor de 

rezultat a fost stabilit un nivel mai scăzut, ca să existe o siguranță mai mare a posibilității realizării 

lor. La momentul evaluării se poate afirma că rezultatele așteptate vor fi realizate și, prin sinergia 

activităților, vor fi chiar depășite.  

•  Sunt definiți indicatori de realizare adecvați pentru a oferi o imagine clară asupra 

realizărilor obținute (specifici, măsurabili, fezabili, relevanți și suficienți)?  

 

Indicatorii stabiliți în SDL sunt specifici priorităților la care măsurile corespund, măsurabili 

și verificabili la nivelul proiectelor atât la depunere cât și la implementare, fezabili și relevanți. În 

ceea ce privește rezultatele obținute, nu s-a putut aprecia la elaborare în ce proporție vor fi depuse 

proiecte pentru atingerea fiecărui obiectiv. Astfel pentru fiecare măsură a fost stabilit un set de 

indicatori cuantificabili și verificabili, din care să se poată aprecia gradul de atingere a rezultatului 

dorit. 

 

Puțin coerentă Coerentă Foarte coerentă 

            X 

 

 

În ce măsură au fost atinse obiectivele strategiei sau care este probabilitatea atingerii 

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

 

În cazul firmelor a fost evidențiată achiziționarea echipamentelor și creșterea numărului de 

clienți prin care s-a preconizat și o creștere de peste 20% a venitului anual. Totodată, faptul că 

dezvoltarea a fost realizată prin proiect cu finanțare nerambursabilă a contribuit la creșterea 

capacității de implementare, această capacitate fiind ulterior utilizată la activitățile de marketing 

și stabilizarea poziției pe piața de desfacere.. Elementele obligatorii de publicitate a finanțării 

obținute realizate prin ziar și prin web, au contribuit la marketingul firmei și a produselor realizate. 

Din răspunsurile obținute s-a evidențiat faptul că, prin proiectele LEADER au fost finanțate 

activități inovatoare care la rândul lor au implicat alte idei ce merită să fie puse în aplicare. Astfel 

majoritatea solicitanților și-a programat continuarea și perfecționarea activităților proprii.  



 
 
 

52 
 

În ceea ce privește proiectele depuse de autoritățile publice locale, s-a evidențiat faptul că 

prin proiect s-a realizat o economie semnificativă la bugetul local și a crescut performața serviciilor 

publice. Pe parcursul derulării/implementării au apăut idei noi care pot contribui la dezvoltarea 

locală și pentru care beneficiarii vor depune, în viitor, noi cereri de finanțare.  

Conform feed-back-ului primit prin intermediul chestionarului comunicarea cu GAL-ul a fost 

considerată foarte bună. A fost apreciat sprijinul oferit de GAL in accesarea fondurilor, utilizarea 

eficienta a resurselor alocate prin LEADER. 

 

Având în vedere faptul că proiectele nu au fost finalizate la data evaluării, se preconizează 

că, probabilitatea atingerii obiectivelor propuse în SDL în viitor, având în vedere progresul 

înregistrat până la data evaluării, este: 

 

 

Măsura în care au fost atinse obiectivele strategiei: 

În mică măsură În măsură medie În mare măsură 

 X  

 

 

 

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

data evaluării: 

Redusă Medie Ridicată 

  X 

 

 

Ce beneficii au fost obținute datorită metodei LEADER? (dezvoltarea capitalului social local, 

rezultatele obținute prin implementarea strategiei, îmbunătățirea guvernanței locale)  

 

 

Percepția actorilor locali privind rezultatele SDL e aceea că sunt mai bune datorită aplicării 

metodei LEADER. 

În secțiunea de mai jos este prezentată imaginea LEADER din perspective factorilor 

interesați, și anume beneficiari care au obținut finanțare, beneficiar care nu a obținut finanțare, 

respectiv membri GAL.  

Au răspuns chestionarului un număr de 40 membri, profilul demografic fiind după cum 

urmează: 

 

➢ din perspectiva domeniului de activitate al respondenților, 22 au fost din mediul 

privat, 11 din partea sectorului public, 4 membri din partea sectorului non-

guvernamental, iar 3 nedeclarați. 
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➢ cei mai mulți respondenți au fost de gen masculin, iar grupa de vârstă 

preponderentă a fost sub 35  de ani. 

 

 

 
 

 

La intrebarea ”Considerați că decizia de a fi membru în Asociația Grupul de Acțiune Locală 

Cheile Sohodolului în perioada 2016-2018 a fost o decizie:”, respondentii din randul 

membrilor Asociatiei au raspuns preponderent ca decizia a fost una foarte buna. 
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Beneficiarii si potențialii beneficiari au fost intrebati daca sunt interesati sa devina membri 

ai Asociatiei Grupul de Acțiune Locală Cheile Sohodolului în perioada următoare, iar raspunsurile 

au fost afirmative in totalitate, toti cei 13 respondenti care inca nu sunt membri GAL se arata 

interesati sa adere. 

 

 

La intrebarea cât de mulțumiți sunt respondenții de beneficiile obținute prin programul 

LEADER pentru instituția/ firma/organizația pe care o reprezintă, am aflat că marea majoritate a 

respondentilor sunt foarte mulțumiți, 3 sunt mulțumiți, un singur respondent se declara puțin 

mulțumit. 

 

 

 

În proporție mare, persoanele intervievate consideră că abordarea LEADER este foarte 

eficienta, drept urmare isi manifensta increderea ridicata.   

La intrebarea in ce masura cunoaste publicul larg abordarea LEADER, parerile sunt 

impartite 62% dintre respondenti considera ca abordarea LEADER este cunoscuta intr-o masura 
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mare de catre cetateni/publicul larg, pe cand 38% considera ca abordarea LEADER este cunoscuta 

intr-o masura moderata. 

 

 
 

 

 

La intrebarea ”Cât de eficient au fost utilizate resursele financiare alocate către GAL Cheile 

Sohodolului în perioada 2016-2018 în opinia dvs?”, in proporție de 81%, persoanele intervievate 

consideră că resursele financiare au fost utilizate foarte eficient, iar 14% consideră că au fost 

utilizate eficient. Doar într-o mică măsură (2%) persoanele intervievate cred că au fost utilizate 

mai puțin eficient, în timp ce 3% nu se pot pronunța într-un sens sau altul.  

Respondentii au fost rugati sa evalueze impactul activităților de animare  desfasurate in 

comuna/orasul in care acestia locuiesc. Raspunsurile acestora  concluzioneaza că impactul în 

localitatea de domiciliu a fost mare (83%); 15% considera că impactul a fost moderat, iar  2% 

dintre respondenti nu pot aprecia. 

 

O alta intrebarea din chestionarul utilizat in prezenta evaluare a fost: ”În opinia dvs. care 

sunt cele mai importante 3 realizări ale GAL Cheile Sohodolului în perioada 2016-2018?” 

Intrebarea a avut raspuns deschis iar raspunsurile au fost: 

- Incurajarea investitiilor in zonă 

- Sprijinirea micilor fermieri 

- Finantarea unui numar mare de proiecte care conduce la dezvoltarea durabila a teritoriului 

- Deschiderea personalului din echipa administrativa a GAL 

- Sprijin acordat afacerilor din teritoriul GAL 

- Promovarea finantarilor nerambursabile 

- Promovarea parteneriatului si colaborarii in vederea dezvoltarii zonei 

 

În ceea ce privește neajunsurile activității GAL-ului, cele mai multe răspunsuri fac referire 

la fonduri insuficiente sau faptul că finanțarea acordată este prea mică. Alții apreciază că nu sunt 
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puncte slabe, alte câteva răspunsuri amintind timpii de așteptare, puținele măsuri, insuficiența 

prezenței în teritoriu, birocrația.  

 

                  
 

 

 

• Percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a capitalului social datorită 

aplicării metodei LEADER, cuantificată pe o scală: 

Nu am remarcat o 

îmbunătățire 

Îmbunătățire medie Îmbunătățire mare 

  X 

 

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

LEADER, cuantificată pe o scală: 

Nu am remarcat o 

îmbunătățire 

Îmbunătățire medie Îmbunătățire mare 

  X 

 

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

datorită aplicării metodei LEADER, cuantificată pe o scală: 

Nu am remarcat o 

îmbunătățire 

Îmbunătățire medie Îmbunătățire mare 

 X  
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În ce măsură a sprijinit SDL dezvoltarea locală în zonele rurale? 

 

                       

 

 

Sprijinirea dezvoltării locale în zonele rurale de către SDL: 

În mică măsură În măsură medie În mare măsură 

 X  

 

7. ANEXE  

 

CHESTIONAR 

Chestionarul de față face parte din evaluarea intermediară a ,,Strategiei de Dezvoltare Locală 

2016-2020 a Asociației Grupul de Acțiune Locală Cheile Sohodolului".  

Chestionarul este destinat atât membrilor asociației GAL cât și beneficiarilor / potențialilor 

beneficiari de fonduri destinate dezvoltării locale administrate de către GAL. 

Vă rugăm să răspundeți întrebărilor de mai jos, încercuind varianta de răspuns care vi se 

potrivește și/sau completând spațiile punctate, după caz.  

 

1. Pentru membrii Asociației: 

2850

28811

0 10000 20000 30000

numar de locuitori vizati de masurile cu DI
6B

numar de locuitori care beneficiaza de
servicii si infrastructuri imbunatatite

Numar de locuitori care beneficiaza 
de servicii / infrastructuri 

imbunatatite:
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Considerați că decizia de a fi membru în Asociația Grupul de Acțiune Locală Cheile 

Sohodolului în perioada 2016-2018 a fost o decizie: 

 

1. Foarte bună    2. Bună         3. Mai puțin bună    4. Deloc bună  

 

2. Pentru beneficiari / potențiali beneficiari: 

Sunteti interesat să deveniți membri ai Asociației Grupul de Acțiune Locală Cheile 

Sohodolului în perioada următoare? 

 

1. Da                                         2. Nu stiu                               3. Nu 

3. Cât de mulțumiți sunteți de beneficiile obținute prin programul LEADER (GAL) 

pentru  instituția/firma/organizația dvs. în perioada 2016-2018? 

1.Foarte mulțumit  2. Mulțumit       3. Puțin mulțumit 4. Deloc mulțumit 

 Justificati raspunsul ....................................................................... 

 

4. Câtă încredere aveți în abordarea LEADER (principiul de cooperare, parteneriat, 

abordare/dezvoltare de jos in sus, etc.)? 

1. Foarte multă         2. Multă            3. Puțină               4. Deloc  

5. Cât de eficient au fost utilizate resursele financiare alocate către GAL Cheile 

Sohodolului în perioada 2016-2018 în opinia dvs?  

 

          1. Foarte eficient      2. Eficient           3. Mai puțin eficient    4. Nu pot aprecia  

 

6. Ce ați fi făcut diferit dacă ați fi fost în echipa de planificare și implementare a 

Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Cheile Sohodolului? 

 

Răspuns ................................................................................................................. 

 

    7.Ce impact au avut în opinia dvs. activitățile de animare/informare desfasurate de GAL 

din anii 2016-2018 în comuna/orașul în care locuiți?   
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1. Mare     2. Moderat           3. Minim      4. Nu pot aprecia 

 

5. Alt răspuns.................................................................................................. 

 

8. În ce măsură cunosc instituțiile/firmele/autoritățile din Unitatea Administrativ 

Teritoriala pe care o reprezentati oportunitățile de finanțare disponibile prin 

LEADER (GAL) în perioada 2016-2018?    

 

1. Mare     2. Moderat           3. Deloc      4. Nu pot aprecia 

 

9. Dumnevoastră sau firma/instituția pe care o reprezentați a aplicat pentru 

finanțare din fonduri administrate de GAL Cheile Sohodolului? 

 

                               1. Da      2. Nu           

 

10.  Dacă ați accesat fonduri: 

Care au fost principalele greutățile ale firmei/instituției în accesarea fondurilor de la GAL 

Cheile Sohodolului în perioada 2016-2018? 

 

Raspuns ................................................................................................................ 

               

 Ati primit sprijin din partea GAL în accesarea fondurilor? 

              1. Da                   2. Nu           

 

11. Dacă nu ați accesat fonduri: 

Ati dorit să accesati fonduri de la GAL Cheile Sohodolului? 

                     1. Da                   2. Nu           

 Ati intampinat greutăți în încercarea de a accesa fonduri  de la GAL în perioada 2016-

2018? 
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1. Da, am intampinat urmatoarele probleme: 

.................................................... 

        2. Nu           

 

12.  În opinia dvs. în ce măsură cunosc cetățenii/publicul larg abordarea LEADER?    

 

     1. Mare     2. Moderat           3. Deloc      4. Nu pot aprecia 

 

13.  În opinia dvs. care sunt cele mai importante 3 realizări ale GAL Cheile 

Sohodolului în perioada 2016-2018? 

............................................................................................................................................................ 

14.  Care considerați a fi cele mai importante 3 neajunsuri/puncte slabe ale 

activității GAL Cheile Sohodolului în perioada 2016-2018? 

............................................................................................................................................................ 

15.  Care au fost principalele greutățile ale firmei/instituției în accesarea fondurilor 

de la GAL Cheile Sohodolului în perioada 2016-2018? 

............................................................................................................................................................ 

 

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

îmbunătățirea implementării strategiei din teritoriul GAL Cheile Sohodolului în 

perioada 2019-2021? 

............................................................................................................................................................ 

 

Informatii suplimentare (nu sunt obligatorii): 

Localitate ......................................................... 

Instituția/firma.................................................. 

Date demografice: 

 

Gen 1. Masculin  2. Feminin   

Vârsta  1. Sub 35    2. Între 36-65   3. 66 și peste                                             
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Vă mulțumim! 

 


