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PREFATA	
Documentul reprezintă sintetic evaluarea impactului pe care îl are implementarea 

SDL elaborate de GAL ,,Colinele Prahovei” pentru perioada de programare 2014-2020 în 
teritoriul său. 

Ca și obligație prin acordul de finanțare, dar și pentru a conștientiza gradul de 
implementare și efectele pe care strategia le-a avut în rândul comunității s-a realizat o 
evaluare a acesteia în perioada noiembrie 2018- februarie 2019. 

Evaluarea reflectă progresul implementării strategiei 01.10.2018 
Prin acest raport se prezintă evoluția unor indicatori și a unor obiective care au fost 

luate în calcul la scrierea SDL de la momentul scrierii SDL și până la momentul realizării 
prezentului document. Indicatorii care au fost în calcul sunt atât de natură socială cât și 
economică. 

Pentru realizarea unui raport cât mai amănunțit, dar și pentru păstrarea obiectivității 
în realizarea efectivă a evaluării, se consideră necesară realizarea unei echipe de evaluare. 
Deoarece, așa cum a fost menționat și în SDL evaluarea va fi făcută de echipa de 
implementare a GAL, Consiliul Director întrunit în luna decembrie special pentru a sprijini 
realizarea unei evaluări cât mai realiste și cuprinzătoare a hotărât că din echipa de evaluare 
să facă parte pe lângă echipa tehnică a GAL și câte un reprezentant al beneficiarilor private 
și unul al partenerilor publici, care au experiență în domeniile lor de funcționare. Astfel, 
echipa care se ocupă de evaluarea SDL va fi următoarea: 

Funcție în 
echipă 

Nume și 
Prenume 

Funcție Studii experiență 

Coordonator Brebeanu Ioana 
Cristina 

Director 
GAL 

-Masterand licențiat în studii economice. 
Licențiat inginer agronom. 
-Elaborator SDL GAL, și coordonator echipa 
tehnică GAL. 
-Evaluator proiecte. 

Secretar Danciu Elena 
Luminița 

Consilier 
afaceri 
europene 

-Licențiat în filologie, licențiate în științe 
economice. 
-Membru echipa de elaborare SDL GAL, 
membru echipa tehnică de implementare SDL 
GAL. 
-Evaluator proiecte. 

Membru Coman Iuliana Contabil -Licențiat în relații internațional și studii 
europene. 
-Membru echipa de elaborare SDL GAL, 
membru echipa tehnica de implementare SDL 
GAL. 
-Evaluator proiecte. 

Membru 
special 

Neacsu Gabriel 
Mihail 

Director 
Cămin 
Cultural 

-Licențiat în științe administrative. 
-Președinte GAL ,,Colinele Prahovei”  
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-Președinte asociația ecologică și Cultural 
Sportivă pentru Tineret Visul Verde 
-coordonator proiecte sociale și pentru tineret
-Administrator SRL profil non-agricol 

Membru 
special 

Manole Adrian Primar 
comuna 
Vîlcănești 

-Inginer agronom 
-Partener public cu vastă experiență în 
domeniul administrative- 
-Reprezentant beneficiar public 

Rolul acestei evaluări este acela de a vedea impactul alocării financiare a SDL în 
teritoriul în care GAL-ul își desfîșoară activitatea. Pentru a măsura acest lucru și a-l 
interpreta și disemina ulterior am considerat că este utilă o analiză a tuturor indicatorilor pe 
fiecare măsură propusă spre finanțare în cadrul SDL, în raport cu gradul de absorpție al 
fondurilor și a prevederilor asumate inițial. 
 
REZUMAT	
	
	 Prezentul	Raport	de	evaluare	este	realizat	pentru	perioada	de	 implemnatre	a	
SDL	GAL	„	Colinele	Prahovei”	cuprinsa	intre	21.11.2016,	data	semnarii	contractului	de	
finantare	si	a	acordului	cadru	de	finantare	si	01.10.2018.	
	 Analiza	Strategiei	a	fost	facuta	atat	din	punct	de	vedere	cantitativ	cat	si	calitativ,	
tinand	 cont	 de	 	 cinci	 tematici,	 care	 au	 fost	 considerate	 relevante	 atat	 pentru	
identificarea	realizarilor	facute	pana	in	prezent	cat	si	pentru	identificarea	problemelor	
cu	 care	 GAL‐ul	 se	 confrunta	 sau	 ce	 ar	mai	 avea	 de	modificat	 astfel	 incat	 relevanta	
Strategiei	sa	fie	cat	mai	mare.	Cele	cinci	tematici	sunt:	
	
	

I. Logica	intervenției	SDL	

II. Contribuţia	operațiunilor	realizate	la	atingerea	obiectivelorprevăzute	de	
strategiei	

III. Valoarea	adăugată	datorată	metodei	LEADER	

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

							VII.		Multiplicarea	SDL	

	
În	 urma	 analizei	 efectuate	 se	 formulează	 concluziile	 pentru	 fiecare	 tema	 a	

evaluării	 și	pentru	 fiecare	 întrebare	de	 evaluare	 și	 se	 formulează	 recomandări	 cu	
aplicabilitate	în	viitor.	

Diseminarea	prezentului	raport	de	evaluare	va	fi	realizata	atat	pe	site‐ul	GAL	
www.colineleprahovei.ro	,	dar	va	fi	distribuit	si	in	format	tiparit	catre	toate	unitatile	
administrativ	teritoriale	(UAT)	membre.	
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CONTEXT	

Grupul de Actiune Locala ,,Colinele Prahovei” a fost înființat în anul 2012 și finanțat 
în cadrul PNDR 2007-2013 urmând a primii o a doua finanțare în anul 2016 prin PNDR 2014-
2020. Desfășurându-și inițial activitatea pe raza a 7 comune în actuala perioada de 
programare teritoriul GAL este format din 13 comune și un oraș (comunele Aluniş, Ariceştii 
Rahtivani, Băneşti, Cocorăştii Mislii, Cornu, Cosminele, Filipeştii de Târg, Floreşti, Măgureni, 
Scorţeni, Telega, Vâlcăneşti, Vărbilău şi oraşul Băicoi)  ocupand un teritoriu cu o suprafata 
de 532,46 Kmp, iar populația totală a ajuns la 86161 locuitori conform recensământului din 
2011. 

În baza analizei realizată la scrierea SDL problemele la nivelul teritoriului GAL erau 
reprezentate în special de lipsa investițiilor în agricultură, slaba dezvoltare a serviciilor, 
dotarea precară a primăriilor, lipsa sprijinului aspectelor sociale, gradul scăzut de cunoștințe 
în agricultură și accesul greu la informații, probleme în asociere și lucrul în echipă sau lipsa 
locurilor de muncă. Plecând de la aceste nevoi descoperite s-au conceput 8 fișe de măsură 
care să răspundă la problemele intâmpinate astfel:  

-M1/1C “Formare profesională şi aplicare practică a cunoştiinţelor în agricultură şi 
agro-turism” este o măsură de formare profesională destinată fermierilor din teritoriul GAL 
care are ca scop creșterea nivelului de cunoștințe în rândul acestora și facilitarea accesului 
lor la ultimele tehnologii apărute în domeniu.  

- M2/2A- ,, Modernizare exploatații agricole” este o măsură de investiții în activitatea 
Agricolă care a fost creată special pentru a contribui la creșterea gradului de modernizare al 
fermelor care își desfășoară activitatea în teritoriul GAL și la stimularea creării locurilor de 
muncă în agricultură.  

-M3/1A“Crearea și promovarea cooperativelor în teritoriul GAL” este o măsură 
menită să stimuleze asocierea dintre fermierii care au un scop comun, ajutând astfel la 
crearea unor avantaje comune pe piață.  

- M4/6A - “Dezvoltarea activităţilor nonagricole în teritoriul GAL” este tot o măsură 
de investiții creată pentru modernizarea firmelor cu profil non-agricol din teritoriul GAL sau 
crețterea numarului acestora, ajutand la diversificarea activității non-agricole din zonă și la 
crearea de locuri noi de muncă. 

- M5/6A “Sprijin pentru dezvoltarea activităților nonagricole în teritoriul GAL” este o 
măsură de sprijin forfetar adresată tinerilor din teritoriul GAL care vor să-și înființeze o 
afacere într-un domeniu non-agricol. Scopul acestei măsuri este atragerea tinerilor la sat  sau 
diminuarea migrării acestora către zonele urbane, crearea de noi locuri de muncă, dar și 
diversificarea activităților non-agricoile care se desfățoară în mediul rural.  

 -M6/6B”Încurajarea activităților recreative și competitive în teritoriul GAL’’ este o 
măsură combinată investiții și servicii care are ca scop promovarea teritoriului GAL ,,Colinele 
Prahovei” organizarea de competiții sportive și posibilitatea accesării unei platforme on-line 
pentru realizarea acestui lucru. De asemenea prin această măsură se încurajează sportul, un 
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stil de viață sănătos, promovarea fermelor și a micilor fermieri, atracțiile turistice din 
teritoriu și este un exercitiu de colaborare deoarece prin proiect pe lângă solicitant sunt 
implicate mai mulți colaboratori precum primăriile, fermierii, căminele culturale, instituțiile 
de învățământ, fermierii și toți locuitorii comunelor care pot participa la realizarea acestui 
proiect.  

 - M7/6B”Dezvoltarea infrastructurii  și serviciilor de bază în teritoriul GAL’’ este o 
măsură destinată exclusiv partenerilor publici din teritoriul GAL cu scopul de a îmbunătății 
infrastructura existentă, a crește nivelul de dotare al primăriilor și calitatea serviciilor 
prestate de acestea în folosul cetățenilor, dar și dotarea instituțiilor de învățământ sau 
centrelor culturale pentru a stimula scăderea ratei abandonului școlar. 

- Cea de-a opt-a măsură M8/6B “ Dezvoltarea infrastructurii sociale în teritoriul 
GAL” este o măsură cu caracter social, care se adresează în special minorității rome care 
este majoritară ca și minoritate în rândul populației din teritoriul GAL, dar și altor persoane 
care aparțin grupurilor vulnerabile precum copii, șomeri, vârstnici, copii ai căror părinți 
sunt plecați în străinătate, familii cu venituri mici.  

Prin finanțarea acestor măsuri echipa GAL a încercat rezolvarea unor nevoi ale 
persoanelor din teritoriu, cresterea nivelului de cunoștințe, dezvoltarea activităților și 
diversificarea acestora, crearea de locuri de muncă, stimularea asociativității, în rândul 
fermierilor promovarea vieții la sat și a frumuseților ei, stimularea incluziunii sociale și a 
prestării de servicii sociale, ajutarea persoanelor de etnie romă să aibă acces la diverse 
servicii de care nu beneficiază în prezent sau să ajute la creșterea calității acestora. 

 Pentru a putea răspunde unui număr cât mai mare de nevoi, dar și în contextul în 
care am văzut GAL-ul ca pe o sursă de furnizare a informațiilor către locuitorii din teritoriul 
său, am extins teritoriul GAL, cu respectarea omogenității teritoriului și nevoilor. Astfel 
bugetul total aprobat al SDL, este de 2913654,66 Euro din care 19,92% a fost distribuit 
către component de funcționare a GAL adică 580366,42 Euro și diferența de 80,08% către 
componenta de fruncționare a proiectelor, fiind o modalitate de rezolvare a nevoilor. 

Corelarea intre prioritati - domenii de interventie – masuri si termenele de lansare 
sesiuni a fost realizata dupa urmatorul tabel: 
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Nr 
Crt 

DI  
principal 

DI  
secunda

r 
Prioritate Cod  

Măsură Denumire măsură 
Lansare prima 

sesiune 

1 1C 1A, 2A, 
2B,  1 M1/1C 

Formare profesională şi 
aplicare practică  
a cunoştiinţelor, în 
agricultură 

Iulie 2017 

2 2A   2 M2/2A Modernizarea exploataţiilor 
agricole 

Iulie 2017 

3 1A 1B, 3A 1 M3/1A
Crearea şi promovarea 
cooperativelor în  
teritoriul GAL 

Iulie 2017 

4 6A   6 M4/6A
Dezvoltarea activităţilor 
nonagricole în  
teritoriul GAL  

Iulie 2017 

5 6A   6 M5/6A
Sprijin pentru diversificarea 
activităţilor  
nonagricole în teritoriul GAL 

Iulie 2017 

6 6B   6 M6/6B
Încurajarea activităţilor 
recreative şi competitive în  
teritoriul GAL 

Iulie 2017 

7 6B   6 M7/6B
Dezvoltarea infrastructurii şi 
serviciilor  
de bază în teritoriul GAL 

Iunie 2017 

8 6B   6 M8/6B
Dezvoltarea infrastructurii 
sociale în  
teritoriul GAL 

Iulie 2017 

Tabel 1 – Estimare	initiala	lansare	sesiuni	corelate	cu	prioritati	si	domenii	de	
interventie	

 
	 In initiala previziune pentru lansarea sesiunilor de primiri proiecte estimarea 
temporal – valorica a lansarilor de sesiuni era conform tabelului 2. 
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*suma ramasa neconsumata dupa sesiunea anterioara 

Tabel 2 - Estimarea	temporal	–	valorica	a	lansarilor	de	sesiuni	–	varianta	initiala	

Denumire	masura	 Nr.	
Sesiune	
depune

Data	
lansare	
sesiune	

Termen	de	
inchidere	
sesiune	

Suma	
alocata	pe	
sesiune	
(Euro)	

Suma	
alocata	pe	
masura	
(Euro)	

Masura M1/1C “Formare 
profesională şi aplicare 
practică a cunoştiinţelor 
în agricultură şi agro-
turism” 

1 Iulie 2017 August 
2017 

40.000 40.000 

2 
Septembrie 
2017 

Noiembrie 
2017 

* 

Masura M2/2A 
“Modernizare exploataţii 
agricole” 

1 Iulie 2017 August 
2017 

234.768 234.768 

2 Septembrie 
2017 

Noiembrie 
2017 

* 

Masura  M3/1A “Crearea 
şi promovarea 
cooperativelor în 
teritoriul GAL” 

1 
Iulie 2017 August 

2017 
64.328 64.328 

2 Septembrie 
2017 

Noiembrie 
2017 

* 

M4/6A “Dezvoltarea 
activităţilor nonagricole 
în teritoriul GAL” 

1 Iulie 2017 August 
2017 

449.990 449.990 

2 Septembrie 
2017 

Noiembrie 
2017 

* 

M5/6A “Sprijin pentru 
dezvoltarea activităţilor 
nonagricole în teritoriul 
GAL” 

1 
Iulie 2017 August 

2017 
100.000 100.000 

2 Septembrie 
2017 

Noiembrie 
2017 

* 

M6/6B,,Încurajarea 
activităţilor recreative şi 
competitive în teritoriul 
GAL” 

1 Iulie 2017 August 
2017 

60.000 60.000 

2 Septembrie 
2017 

Noiembrie 
2017 

* 

M7/6B “Dezvoltarea 
infrastructurii şi 
serviciilor de bază în 
teritoriul GAL” 

1 Iunie 2017 August 
2017 

1.114.202,59 1.114.202,59

2 Septembrie 
2017 

Noiembrie 
2017 

* 

M8/6B “ Dezvoltarea 
infrastructurii sociale în 
teritoriul GAL” 

1 Iulie 2017 August 
2017 

270.000 270.000 

2 
Septembrie 
2017 

Noiembrie 
2017 

* 
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Ce	 ne	 propunem	 prin	 acest	 exercitiu?	 –EVALUAREA	 STRATEGIEI	 DE	 DEZVOLTARE	

LOCALĂ	A	GRUPULUI	DE	ACTIUNE	LOCALA	“	Colinele	Prahovei”		

In cadrul exercițiului financiar 2014-2020,  ca urmare a obligativității impuse de 

Uniunea Europeană GAL-urilor de a realiza evaluarea implementării strategiilor de 

dezvoltare locală si a prevederilor asumate de GAL prin intermediul SDL, s-a realizat 

evaluarea parcursului GAL in cadrul acestei perioade de programare.  

Aceastǎ evaluare ne va  informa ce funcţionează şi ce nu funcţionează şi mai ales, ce 

anume putem face pentru îmbunătăţirea implementării și rezultatelor.  

Conform	 Regulamentelor	 UE,	 noi,	 	 GAL‐urile	 avem	 următoarele	 responsabilități	 în	

materie	de	monitorizare	și	evaluare:		

‐Regulamentul	UE	nr.	1303/2013	 Sarcinile	 grupurilor	 de	 acțiune	 locală	 sunt	

următoarele:	

	(g)	monitorizarea	implementării	strategiei	de	dezvoltare	locală	plasate	sub	responsabilitatea	

comunității	 și	 a	 operațiunilor	 sprijinite	 și	 efectuarea	 de	 activități	 specifice	 de	 evaluare	 în	

legătură	cu	strategia	respectivă.(Reg.	1303	Art.	34	–	par.	3,	lit	g)		

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

puțin	următoarele	elemente:	

	(f)	 o	 descriere	 a	 procedurilor	 de	 gestionare	 și	 monitorizare	 a	 strategiei,	 prin	 care	 se	

demonstrează	capacitatea	grupului	de	acțiune	locală	de	implementare	a	strategiei,	însoțită	de	

o	descriere	a	procedurilor	specifice	de	evaluare;(Reg.	1303	Art.	33	–	par.	1,	lit	f)	

‐	Regulamentul	UE	nr.	1305/2013	 […]	 Grupurile	 de	 acțiune	 locală	 furnizează	

autorității	 de	 management	 și/sau	 evaluatorilor	 desemnați	 sau	 altor	 organisme	 delegate	

pentru	a	 îndeplini	 funcții	 în	numele	acesteia,	 toate	 informațiile	necesare	pentru	a	permite	

monitorizarea	și	evaluarea	programului,	în	special	în	ceea	ce	privește	realizarea	obiectivelor	

și	priorităților	specificate.(Reg.	1305	Art.	71).	
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CAPITOLUL	I.	SCOPUL	SI	OBIECTIVELE	EVALUARII	

	

Evaluarea strategiei de dezvoltare locală reprezintă analiza socio-economica, care să 
identifice si să cuantifice ceea ce s-a realizat, rezultatele obţinute şi schimbările generate, dar 
si sa explice principalele mecanisme care stau la baza acestor rezultate. De asemenea va 
identifica si problemele intalnite sau schimbarile necesare in vederea implementarii cu 
succes a SDL. 

 
Evaluarea va avea doua componente principale: 

 Componenta	 generală	 LEADER,	 ce va cuprinde elemente de evaluare care să  

contribuie la evaluarea PNDR 2014-2020;	

 

 Componenta	 specifică	 SDL,	 ce va cuprinde analiza privind implementarea SDL 

(îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor specifici SDL, evaluarea valorii adăugate la 

nivel local, impactul SDL în teritoriul GAL la nivel de management, animare a 

teritoriului, cooperare, implicare a partenerilor etc.).	

	
Obiectivele	 evaluarii pot fi de asemena structurate in doua categorii principale si 

anume : 

 Realizari – care va cuprinde analiza cantitativa si calitativa a evaluarii, realizata 

prin cele 3 metode principale de culegere a informatiilor ( chestionarul, focus grup 

si analiza datelor administrative). Scopul acestei analize este de a vedea procentul 

de indeplinire al indicatoriulor propusi la momentul realizarii SDL, de a determina 

gradul lor de indeplinire si de a estima posibilitatea lor de realizare pana la 

sfarsitul perioadei de programare 

 Recomandari – care va cuprinde o serie de masuri si daca este cazul intocmirea 

unui plan de masuri, care sa conduca la redresarea si rezolvarea problemelor 

identificate in urma evaluarii, astfel incat aceasta sa poata fi implementat in 

integralitatea sa. 
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CAPITOLUL	II		‐	METODOLOGIA	DE	EVALUARE	
	

a) METODE SI TEHNICI FOLOSITE IN CORELARE CU INTREBARILE 
DIN EVALUARE 

Pentru realizarea evaluării SDL GAL ,,Colinele Prahovei”, Consiliul Director împreună 
cu echipa desemnată pentru realizarea evaluării au întocmit un plan structurat în funcție de 
două metode cantitative care au facilitate colectare a datelor: analiza documentară care 
presupune analizarea/evaluarea informațiilor din punct de vedere economic și stadiul 
beneficiarilor de proiecte înainte de accesarea unui proiect prin intermediul GAL și un sondaj 
de opinie care are rolul de a colecta de la beneficiarii de proiecte informații despre aceștia 
după accesarea unui proiect. Deoarece activitatea de animare a GAL a fost una intensa, 
aproape lunar au avut loc focus-grupuri sub forma de intalniri ad-hoc sau discutii cu 
reprezentanti ai diferitelor entitati din teritoriul GAL. Minutele acestor intalniri, in masura 
in care ele sunt relevante, vor fi utilizate in analiza propusa si explicate in cadrului tabelului 
de tehnici folosite ca si focus grup . In acest scop se urmareste realizarea componentei 
calitative a evaluarii. 

În perioada de scriere a SDL s-au realizat întâlniri în fiecare localitate din teritoriul 
GAL, s-a discutat cu reprezentanți ai fermierilor, ai firmelor care iși desfățoară activitatea în 
domenii non-agricole, ai ONG-urilor, reprezentanții minorităților și partenerilor publici, iar 
pe baza informațiilor furnizate de aceștia și centralizarea chestionarelor care au fost 
completate de locuitorii fiecărui UAT membru s-au definitivat fișele de măsură. 

Deoarece considerăm că această analiză a fost una realizată corespunzător s-a hotărât 
că și evaluarea să fie realizată prin aceleași metode și anume focus-grup și sondaj de opinie. 
Deoarece SDL-ul se adresează tuturor locuitorilor din teritoriu, rezultatele preliminare și 
cuantificabile în acest moment pot fi realizate pe baza celor furnizate de către beneficiarii de 
proiecte ai GAL-aceștia vor fi grupul țintă asupra căruia se va realiza sondajul de opinie sub 
forma unui chestionar cu 30 de întrebări. 

Până la data de 01.10.2018 în cadrul SDL GAL ,,Colinele Prahovei” au fost contractate 
un număr de 26 de proiecte care reprezintă eșantionul luat în calcul în realizarea sondajului 
de opinie. 

Chestionarul va cuprinde întrebări pentru fiecare categorie de beneficiar, tip de 
proiect, tipul spijinului și condiții de eligibilitate sau selecție ale proiectelor cumulate cu 
indicatorii fiecărei fișe de măsură în parte. Prin centralizarea acestor chestionare se 
urmărește de asemenea și constatarea stadiului de implementare al SDL și gradul de 
realizare al indicatorilor asumați. 

Deoarece una dintre temele de evaluare presupune analizarea unor activitati ale 
echipei tehnice, s-a realizat si un chestionar la care au raspuns membrii echipei de 
implementare. 

In concluzie in cadrul evaluarii au fost folosite metode si tehnici considerate relevante 
pentru a prezenta atat caracterul cantitativ al implementarii SDL pana la data de 01.10.2018, 
dar si caracterul sau calitativ, pentru a se identifica astfel relevanta acesteia pentru teritoriu 
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Corelarea dintre metodele si tehnicile utilizate corelate cu intrebarile din evaluare 
alese este prezentata schematic in cadrul tabelului 3.  

 
 
TEME	 ÎNTREBĂRI	 METODE/TEHNICA	 SURSE	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
I.	
Logica	intervenției	
SDL	

 

1.1 

În ce măsură logica de 
intervenție a strategiei de 
dezvoltare locală este încă 
relevantă față de nevoile socio-
economice și potențialul de 
dezvoltare ale teritoriului?  

 

-Focus grup (calitativa) 
S-tudiul/analiza 
documentelor; 
 (cantitativa) 

-Membri fondatori 
(cei care au participat la focus-
grupurile de elaborarea SDL, in 
anul 2016) 
-Populatia vizata de SDL in 
special cei care au depus scrisori 
de intentie pentru depunere de 
proiecte, participantii la 
intalnirile de animare-informare, 
ad-hoc/ targuri locale si si-au 
exprimat interesul pentru 
activitatea GAL 
-SDL si modificarile SDL 
-Echipa tehnica a GAL 

 

1.2 

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

 

 
-Studiul/analiza 
documentelor; 
-Analiza datelor 
administrative 
(cantitativa) 

-Documente GAL: 
Anexa  IV cu indicatori din SDL; 
Anexa 2 Montorizare Gal-uri de 
catre AM PNDR; 
 
-Echipa tehnica/executiva GAL 

II.	
Contribuţia	
operațiunilor	
realizate	 la	 atingerea	
obiectivelorprevăzute	
de	strategie	
	

2.1 

În ce măsură au fost atinse 
obiectivele strategiei sau care 
este probabilitatea atingerii 
acestor obiective în viitor, având 
în vedere progresul înregistrat 
până la data evaluării? 

Analiza datelor 
administrative 
(cantitativa) 

Documente GAL 
Echipa tehnica/executiva GAL 

2.2 In ce masura a contribuit 
strategia la cresterea gradului 
de ocupare a fortei de munca la 
nivelul teritoriului? 

Analiza datelor 
administrative 
(cantitativa) 
 

Documente GAL 
Echipa tehnica/executiva GAL 
Documente GAL 
 

III.	
Valoarea	 adăugată	
datorată	 metodei	
LEADER	
	
	

3.1 Ce beneficii au fost obtinute 
datorita metodei LEADER? 

Analiza datelor 
administrative 
(cantitativa) 
Studiul de caz (calitativa) 
Sondaj opinie  (cantitativa) 
 
 

Documente GAL 
Liderii locali 
Beneficiarii publici (directi) 
Chestionare aplicate pe locuitori 
(beneficiari indirecti) 
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IV	
Factori	 de	
succes/insucces.	
Mecanismul	 de	
implementare	 a	
strategiei	

5.1 Care sunt factorii interni și 
externi care au influențat sau 
influențează (pozitiv sau 
negativ) implementarea 
strategiei și rezultatele 
obținute?  
Ce măsuri au fost adoptate până 
la data evaluării și cu ce efecte? 
 Ce măsuri sunt încă necesare? 

Analiza datelor 
administrative (cantitativa 
Observatia (calitativa) 

Documente GAL; 
Liderii locali; 
Solicitantii; 

VII	Multiplicarea	SDL	 In ce masura rezultatele 
obtinute prin implementarea 
SDL pot fi multiplicate in afara 
teritoriului GAL? 

Analiza datelor 
administrative 
(cantitativa) 
 

Documente GAL; 
Echipa tehnica GAL, 
Partenerii publici din GAL; 
 

Tabel 3 – “	Teme,	Intrebari,	metode	si	surse	utilizate”		
	
	
 

b) INTREBARILE DE EVALUARE COMUNE SI SPECIFICE GAL 
“COLINELE PRAHOVEI” , CRITERII DE EVALUARE SI INDICATORI 

 
Deoarece activitatea GAL “ Colinele Prahovei” a fost inceputa inca din anul 2017 se 

paote spune ca pana la momentul realizarii prezentei evaluari au fost implementata o mare 
parte din Strategie, putand astfel sa ne conturam o imagine de ansamblu cat mai Fidela 
asupra impactului acesteia pentru teritoriu sis a putem raspunde cat mai multor intrebari 
de evaluare.  
 

TEMA	I	‐	LOGICA	INTERVENȚIEI	SDL	
	

Intrebare	1:	În ce măsură logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală este încă 
relevantă față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului?  

Criterii	de	evaluare:	

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

‐ Măsurile din cadrul SDL au fost revizuite, în caz de necesitate, pentru a ține cont de 
dinamica acestor nevoi 

Indicatori:		

‐ Nr. nevoi identificate 
‐ Nr. măsuri din SDL revizuite	
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ÎNTREBĂRI	 CRITERII	DE	
EVALUARE	

INDICATORI	

În ce măsură logica 
de intervenție a 
strategiei de 
dezvoltare locală este 
încă relevantă față de 
nevoile socio-
economice și 
potențialul de 
dezvoltare ale 
teritoriului?  

	

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

Nr.	nevoi	identificate: La momentul realizarii 
SDL s-au identificat 4 nevoi principale si 
anume: 

‐ Cresterea si diversificarea locurilor de 
munca; 

‐ Modernizarea infrastructurii de baza si 
a serviciilor adecvate pentru teritoriu; 

‐ Cresterea nivelului de cunostiinte 
specific in randul fermierilor; 

‐ Infiinatrea de grupuri de producatori si 
cooperative Agricole noi 

‐ Dezvoltarea Agrocturismului. 
Aceste nevoi au fost transpuse in 8 masuri 
complementare care conduc la 
realizarea/rezolvarea problemelor identificate.
 
Cele	8	masuri	propuse	prin	SDl	sunt:	
‐ Masura M1/1C “Formare profesională şi 

aplicare practică a cunoştiinţelor în 
agricultură şi agro-turism”	

‐ Masura M2/2A “Modernizare 
exploataţii agricole”	

‐ Masura  M3/1A “Crearea şi promovarea 
cooperativelor în teritoriul GAL”	

‐ M4/6A “Dezvoltarea activităţilor 
nonagricole în teritoriul GAL”	

‐ M5/6A “Sprijin pentru dezvoltarea 
activităţilor nonagricole în teritoriul 
GAL”	

‐ M6/6B,,Încurajarea activităţilor 
recreative şi competitive în teritoriul 
GAL”	

‐ M7/6B “Dezvoltarea infrastructurii şi 
serviciilor de bază în teritoriul GAL”	

‐ M8/6B “ Dezvoltarea infrastructurii 
sociale în teritoriul GAL”	

	
In urma celor doua evaluari de SDL numarul 
acestora si nevoile carora se adresesaza nu a 
fost modificat. 
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Măsurile din cadrul 
SDL au fost revizuite, 
în caz de necesitate, 
pentru a ține cont de 
dinamica acestor nevoi

Nr.	măsuri	din	SDL	revizuite:	Pe parcursul 
implementarii SDL au fost solicitate si aprobate 
trei modificari de SDL. Modificarile aduse 
masurilor prin intermediul acestor solicitari au 
fost: 
Modificarea SDL 1/2017 aprobata prin adresa 
233260/26.06.2017 
‐ Masura M1/1C “Formare profesională şi 

aplicare practică a cunoştiinţelor în 
agricultură şi agro-turism” – Modificare 
acte legislative , tipuri de actiuni 
eligibile si neeligibile si  criterii de 
eligibilitate	

‐ Masura M2/2A “Modernizare 
exploataţii agricole”- Modificare acte 
legislative,  criterii de eligibilitate si 
sumele si rata sprijinului	

‐ Masura  M3/1A “Crearea şi promovarea 
cooperativelor în teritoriul GAL” 
Modificare acte legislative si criterii de 
eligibilitate	

‐ M4/6A “Dezvoltarea activităţilor 
nonagricole în teritoriul GAL” – 
Modificare acte legislative , tipuri de 
actiuni eligibile si neeligibile si  criterii 
de eligibilitate, criterii de selectie si 
sumele si rata sprijinului	

‐ M5/6A “Sprijin pentru dezvoltarea 
activităţilor nonagricole în teritoriul 
GAL” - Modificare acte legislative , tipuri 
de actiuni eligibile si neeligibile si  
criterii de eligibilitate si criterii de 
selectie 	

‐ M6/6B,,Încurajarea activităţilor 
recreative şi competitive în teritoriul 
GAL” - Modificare acte legislative , tipuri 
de actiuni eligibile si neeligibile si  
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criterii de eligibilitate, si sumele si rata 
sprijinului	

‐ M8/6B “ Dezvoltarea infrastructurii 
sociale în teritoriul GAL” -Modificare 
acte legislative , tipuri de actiuni 
eligibile si neeligibile si  criterii de 
eligibilitate. 

Modificarea SDL 2/2017 aprobata prin nota de 
aprobare 233611/13.11.2017 
‐ M5/6A “Sprijin pentru dezvoltarea 

activităţilor nonagricole în teritoriul 
GAL” - Modificare tipuri de actiuni 
eligibile si neeligibile si  criterii de 
eligibilitate, criterii de selectie si sume 
alocate	

‐ M7/6B “Dezvoltarea infrastructurii şi 
serviciilor de bază în teritoriul GAL” 
Modificare acte legislative si tipuri de 
actiuni eligibile si neeligibile 	

‐ M8/6B “ Dezvoltarea infrastructurii 
sociale în teritoriul GAL” -Modificare 
beneficiari indirecti, tipuri de actiuni 
eligibile si neeligibile, criterii de 
eligibilitate si sume alocate. 

Modificarea SDL 1/2018 aprobata prin nota de 
aprobare 216400/23.07.2018 

‐ Masura M2/2A “Modernizare 
exploataţii agricole”- Modificare sume 
alocate 

‐ Masura  M3/1A “Crearea şi promovarea 
cooperativelor în teritoriul GAL” 
Modificare beneficiari directi, tipuri si 
actiuni eligibile, criterii de eligibilitate, 
sume alocate	

‐ M4/6A “Dezvoltarea activităţilor 
nonagricole în teritoriul GAL” – 
Modificare  conditii de eligibilitate si 
sume alocate	

‐ M5/6A “Sprijin pentru dezvoltarea 
activităţilor nonagricole în teritoriul 
GAL” - Modificare conditii de 
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eligibilitate si criterii de selectie si sume 
alocate	

‐ M7/6B “Dezvoltarea infrastructurii şi 
serviciilor de bază în teritoriul GAL” 
Modificare tipuri de actiuni eligibile si 
neeligibile si sume alocate 	

‐ M8/6B “ Dezvoltarea infrastructurii 
sociale în teritoriul GAL” -Modificare 
sume alocate. 
	

S-au modificat toate cele 8 masuri propuse 
initial, insa modificarile nu sunt majore sau de 
natura sa schimbe rezolvarea unei nevoi 
identificata initial in SDL. 

Tabel 4 – Logica	de	interventie	1	
 

Obiectivul de  
dezvoltare  
rurală nr. 1 

a) favorizarea competitivității 
agriculturii; 

Obiective transversale: 
inovare, mediu şi climă 

Priorităţi de 
 dezvoltare 

Domenii de 
intervenţie Măsuri 

P1 

1A 
M3/1A “Crearea şi promovarea 

cooperativelor în teritoriul 
GAL” 

1C 

M1/1C “Formare profesională 
şi aplicare practică a 

cunoştiinţelor în agricultură şi 
agro-turism” 

 P2 2A M2/2A “Modernizare 
exploataţii agricole” 

Obiectivul de  
dezvoltare  
rurală nr. 2 

b) asigurarea gestionării 
durabile a resurselor naturale 

și combaterea schimbărilor 
climatice; 

Obiective transversale: 
inovare, mediu şi climă 

Priorităţi de  
dezvoltare 

Domenii de 
intervenţie Măsuri 

P1 

1A 
M3/1A “Crearea şi promovarea 

cooperativelor în teritoriul 
GAL” 

1C 

M1/1C “Formare profesională 
şi aplicare practică a 

cunoştiinţelor în agricultură şi 
agro-turism” 

Obiectivul de  
dezvoltare  
rurală nr. 3 

c)obținerea unei dezvoltări 
teritoriale echilibrate a 

Priorităţi de  
dezvoltare 

Domenii de 
intervenţie Măsuri 

P1 1A 
M3/1A “Crearea şi promovarea 

cooperativelor în teritoriul 
GAL” 
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economiilor și comunităților 
rurale, inclusiv crearea și 
menținerea de locuri de 

muncă ; 
Obiective transversale: 
inovare, mediu şi climă 

1C 

M1/1C  “Formare profesională 
şi aplicare practică a 

cunoştiinţelor în agricultură şi 
agro-turism” 

P6 

6A 

M4/6A “Dezvoltarea 
activităţilor nonagricole în 

teritoriul GAL” 
M5/6A “Sprijin pentru 

dezvoltarea activităţilor 
nonagricole în teritoriul GAL” 

6B 

M6/6B ,,Încurajarea 
activităţilor recreative şi 

competitive în teritoriul GAL” 
M7/6B “Dezvoltarea 

infrastructurii şi serviciilor de 
bază în teritoriul GAL” 

M8/6B “ Dezvoltarea 
infrastructurii sociale în 

teritoriul GAL” 

Tabel 5 – Obiective	–	prioritati‐nevoi	
 
Apreciere	evaluator:	Relevanta	
	
Aprecierea evaluatorului cu privire la aceasta intrebare a fost ca este relevanta in 

baza analizei atat cantitative ( documentele care au stat la baza scrierii SDL, chestionarele 
de la momentul intocmirii SDL, documentatiile din modificarile propuse) cat si calitative, 
adica dinamica rezultata in stadiul de implementare al Strategiei, modificarile legislative 
cat si solicitarile din partea potentialilor solicitanti/ beneficiary/ lideri locali sau personae 
din teritoriul GAL. 

In baza analizei documentare s-a constatat faptul ca desi in cadrul celor trei 
modificari de SDL realizate in perioada 2017-2018 s-au facut modificari pe toate cele 8 
masuri propuse pentru a raspunde nevoilor intalnite in teritoriu, atat modificarile de 
alocari financiare cat si restul modificarilor au condus la o eficientizare a SDL si o depasire 
a indicatorilor propusi initial, cel mai important fiind numarul de locuri de munca nou 
create. Astfel s-a crescut numarul total de beneficiari propus initial si s-a scazut valoarea 
nerambursabila care a condus la crearea unui loc de munca (Valoare 
nerambursabile/locuri de munca nou create) atat pe prioritati (P2 si P6) cat si pe intreaga 
Strategie in ansamblul sau. In concluzie aceasta analiza este una relevanta. 
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Intrebare	2:	Cât de coerentă este logica intervenției care stă la baza strategiei de dezvoltare 
locală? 

 

Criterii	de	evaluare:	

‐ 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)?	

‐ Sunt definiți indicatori de realizare adecvați pentru a oferi o imagine clară asupra 
realizărilor obținute (specifici, măsurabili, fezabili,relevanți și suficienți)?	

‐ Sunt rezultatele așteptate clar definite?	
	

Indicatori:		

‐ Nr. masuri de sprijin cuprinse in SDL si bugetul alocat fiecarei masuri 
‐ Nr. de modificari a indicatorilor mentionati in anexa IV din SDL sau in fisa masurii 

 
ÎNTREBĂRI	 CRITERII	DE	EVALUARE	 INDICATORI	

 

 

 

 

 

1.2 

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)? 

Nr. masuri de sprijin cuprinse in SDL si bugetul alocat 
fiecarei masuri 
 

PRIORI
TATE	

MĂSURA	

INTENSITA
TEA	

SPRIJINUL
UI	

CONTRIBUȚIA	
PUBLICĂ	

NERAMBURSA
BILĂ	MĂSURĂ	
(FEADR	+	
BUGET	

NAȚIONAL)	
EURO	

CONTRIBUȚIA	
PUBLICĂ	

NERAMBURSABIL
Ă/	PRIORITATE	
(FEADR	+	BUGET	
NAȚIONAL)	

EURO	

VALOARE	
PROCENTUA
LĂ4	(%)	

1	

M1/1C	Formare	
profesională	 100% 40.000	

70.000,00	 2,40%	
M3/1A	Crearea	
și	promovarea	
cooperativelor	 100%

30.000,
00	

2	

M2/2A	
Modernizarea	
exploatațiilor	
agricole	

50%‐
70%‐
90%	 216.871

,79	

216.871,7
9	 7,44%	

6	

M4/6A	
Dezvoltarea	
activităților	
non‐agricole	

50%‐
70%‐
90%	

486.545
,45	

2.046.416
,45	

70,24
%	

M5/6A	Sprijin	
pentru	
activități	non‐
agricole	 100% 250.000	
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M6/6B	
Incurajarea	
activităților	
recreaționale	

50%‐
70%‐
90%‐
100%	 60.000	

M7/6B	
Infrastructura	
de	bază	 100%

1.166.0
00,00	

M8/6B	
Infrastructura	
sociala	 100% 83.871	

Tabel	6	–	Alocare	financiara	actuala	

Sunt definiți 
indicatori de 
realizare adecvați 
pentru a oferi o 
imagine clară 
asupra realizărilor 
obținute (specifici, 
măsurabili, 
fezabili,relevanți și 
suficienți)? 

Nr. de modificari a indicatorilor mentionati in anexa IV din 
SDL sau in fisa masurii  
 
Indicatori initial asumati prin SDL: 
 

Măsuri	
Indicatori	de	
rezultat	

Indicatori	specifici	

M1/1C 
Număr participanţi: 

 50 

Număr tineri instruiţi  
în domeniul agricol – 30 
Cheltuiala publica totala 

40000euro 

M2/2A 
Număr de beneficiari

 sprijiniţi - 1 

Număr de locuri de muncă 
nou create – 4 

Cheltuiala publica totala 
179996 euro 

M3/1A 
Număr de cooperative

înfiinţate - 1 

Număr de fermieri asociaţi 
într-o cooperativă – 5 

Cheltuiala publica totala 
40000euro 

M4/6A 
Număr de locuri de 

muncă 
nou create - 10 

Număr beneficiari -3  
Cheltuiala publica totala 

449990euro 
M5/6A Număr de locuri de 

muncă 
nou create - 2 

Număr beneficiari -4 
Cheltuiala publica totala 

100000euro 

M6/6B 

Nr. Populaţie 
deservită 

prin proiect - întreg 
teritoriul GAL 

Număr beneficiari -2 
Cheltuiala publica totala 

60000euro 

M7/6B 
Nr. Populaţie 

deservită 
Număr proiecte -14 
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prin proiect - întreg 
teritoriul GAL 

Cheltuiala publica totala 
649118,35 euro 

M8/6B 

Nr. Populaţie 
deservită 

prin proiect – 12450 
pers. 

Număr proiecte -2 
Cheltuiala publica totala 

270000euro 
 

In urma bonusarii primite pe calitatea strategiei, indicatorii 
care erau reprezentati de alocarile pentru fiecare masura in 
parte au fost modificati prin majorarea alocarilor financiare 
 
Prin Modificarea SDL 1/2017 aprobata prin adresa 
233260/26.06.2017 nu s-au adus modificari ale 
indicatorilor propusi initial prin SDL 
 
Prin Modificarea SDL 2/2017 aprobata prin nota de 
aprobare 233611/13.11.2017, nu s-au modificat in randul 
indicatorilor decat alocari financiare intre masuri. Acestea 
actualizate cu bonusarea SDL sunt conform tabelului 
urmator: 
 

Măsuri	
Indicatori	de	
rezultat	

Indicatori	specifici	

M1/1C 
Număr participanţi: 

 50 

Număr tineri instruiţi  
în domeniul agricol – 30 
Cheltuiala publica totala 

40000euro 

M2/2A 
Număr de beneficiari

 sprijiniţi - 1 

Număr de locuri de muncă 
nou create – 4 

Cheltuiala publica totala 
234767,75 euro 



                                                                                                                         
 

 22

Grupul	de	Acțiune	Locală	“Colinele	Prahovei”					
Județul Prahova, Sat Florești, Comuna Florești,  
Str. Principală, Nr. 604A, Cod Postal: 107255  
Tel/Fax:0244.362.145 email:office@colineleprahovei.ro 
www.colineleprahovei.ro 

M3/1A 
Număr de cooperative

înfiinţate - 1 

Număr de fermieri asociaţi 
într-o cooperativă – 5 

Cheltuiala publica totala 
64327,9 euro 

M4/6A 
Număr de locuri de 

muncă 
nou create - 10 

Număr beneficiari -3  
Cheltuiala publica totala 

449990 euro 
M5/6A Număr de locuri de 

muncă 
nou create - 2 

Număr beneficiari -4 
Cheltuiala publica totala 

200000 euro 

M6/6B 

Nr. Populaţie 
deservită 

prin proiect - întreg 
teritoriul GAL 

Număr beneficiari -2 
Cheltuiala publica totala 

60000euro 

M7/6B 

Nr. Populaţie 
deservită 

prin proiect - întreg 
teritoriul GAL 

Număr proiecte -14 
Cheltuiala publica totala 

1114202,59 euro 

M8/6B 

Nr. Populaţie 
deservită 

prin proiect – 12450 
pers. 

Număr proiecte -2 
Cheltuiala publica totala 

170000 euro 

 
Desi a fost propusa si o modificare de indicatori 
concomitent cu alocarile financiare, aceasta nu a fost 
avizata.  
 
Prin modificarea SDL 1/2018 aprobata prin nota de 
aprobare 216400/23.07.2018, s-au modificat alocarile 
financiare intre masuri, dar nu au fost aprobate si alte 
modificari ale indicatorilor. In urma acestei ultime 
modificari indicatorii SDL GAL Colinele Prahovei sunt 
urmatorii 
 

Măsuri	
Indicatori	de	
rezultat	

Indicatori	specifici	

M1/1C 
Număr participanţi: 

 50 

Număr tineri instruiţi  
în domeniul agricol – 30 
Cheltuiala publica totala 

40000euro 

M2/2A 
Număr de beneficiari

 sprijiniţi - 1 
Număr de locuri de muncă 

nou create – 4 
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Cheltuiala publica totala 
216871,79 euro 

M3/1A 
Număr de cooperative

înfiinţate - 1 

Număr de fermieri asociaţi 
într-o cooperativă – 5 

Cheltuiala publica totala 
30000 euro 

M4/6A 
Număr de locuri de 

muncă 
nou create - 10 

Număr beneficiari -3  
Cheltuiala publica totala 

486545,45 euro 
M5/6A Număr de locuri de 

muncă 
nou create - 2 

Număr beneficiari -4 
Cheltuiala publica totala 

250000 euro 

M6/6B 

Nr. Populaţie 
deservită 

prin proiect - întreg 
teritoriul GAL 

Număr beneficiari -2 
Cheltuiala publica totala 

60000euro 

M7/6B 

Nr. Populaţie 
deservită 

prin proiect - întreg 
teritoriul GAL 

Număr proiecte -14 
Cheltuiala publica totala 

1166000 euro 

M8/6B 

Nr. Populaţie 
deservită 

prin proiect – 12450 
pers. 

Număr proiecte -2 
Cheltuiala publica totala 

83871 euro 

 
Indicatorii existenti in fisele de masura de la momentul 
evaluarii SDL si pana in prezent, nu au fost modificati. 

Sunt rezultatele 
așteptate clar 
definite? 

Deoarece indicatorii sunt masurabili, din punct de vedere 
cantitativ se poate afirma faptul ca rezultatele asteptate 
sunt clar definite. Din punct de vedere al impactului asupra 
teritoriului GAL si al populatiei din teritoriu, dar si aportul 
adus beneficiarilor, rezultatele nu sunt masurabile la acest 
moment, natura lor calitativa nefiind posibil de evaluat in 
acest stadiu al implementarii sau dupa un timp foarte scurt 
de la finalizare. 

 
Apreciere	evaluator:	Foarte	coerenta	
	
In cadrul intalnirii consiliului Director si a membrilor echipei tehnice din decembrie 

2018 s-au luat in baza documentelor detinute fiecare masura din cadrul SDL si care au fost 
indicatorii realizati pana la 01.10. 2018. 
S-au definit ca teme de discuție : 
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 Activitățile prevăzute în cadrul SDL și resursele alocate acestora în raport cu  

realizările și rezultatele așteptate  

 Indicatorii de realizare în raport cu realizările obținute  

 Rezultatele așteptate în urma implementării SDL-ului 

 

Aceste teme de discuție au condus la răspunsul la întrebarea.  
 In baza analizei situatia pe fiecare masura este conform urmatoarelor informatii: 
	
	

Masur
i SDL  

Num
arul 

sesiu
nilor 

de 
select

ie 
lansa
te de 
GAL 

 Alocarea 
publică 
totala  

Nr.proi
ectelor 
depuse 
la GAL  

Valoarea 
publica 

eligibila a 
proiectelor 
depuse la 

GAL  

Nr  
proiec
telor 

neelig
ibile  

Val. 
eligibila a 
proiectelo

r 
neeligibil

e  

Nr. 
proiec
telor 

eligibi
le si 

nesele
ctate  

Valoarea 
publica 

eligibila a 
proiectel

or 
eligibile 

si 
neselecta
te lansate 

Nr. 
proiec
telor 

eligibi
le si 

select
ate  

Valoarea 
publica 

eligibila a 
proiectelor 
eligibile si 
selectate  

Nr. 
proiec
telor 

contra
ctate  

 Valoarea 
publica 

eligibila a 
proiectelor 
contractate  

		 1	 2	 3	 4	 9 10 11 12 13 14	 15	 16
M1/
1C  

1 
40.000,

00 
1 

40.000,
0 

0 0 0 0 1 
40.000,

00 
1 

40.000,
00 

M2/
2A  

1 216.87
1,79 

4 228.04
9,8 

0 0 0 0 4 228.04
9,80 

4 216.87
1,79 

M3/
1A  

1 30.000,
00 

0 0,0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 

M4/
6A   

2 
486.54

5,45 
5 

1.007.7
15,0 

1 
199.9
00,00 

1 
1499

40 
4 

657.87
5,00 

1 
185.35

1,00 
M5/
6A  

2 
250.00

0,00 
11 

275.00
0,0 

0 0 0 0 10 
250.00

0,00 
6 

150.00
0,00 

M6/
6B   

2 
60.000,

00 
1 

60.000,
0 

0 0 0 0 1 
60.000,

00 
1 

60.000,
00 

M7/
6B  

4 
1.166.0
00,00 

19 
1.208.2

03,7 
0 0 0 0 18 

1.208.2
03,72 

12 
847.54

1,91 

M8/
6B  

1 83.871,
00 

1 83.871,
0 

0 0 0 0 1 83.871,
00 

1 73.995,
00 

	
TO
TAL	
GAL		

10	 2.333.2
88,24	

42	 2.902.8
39,51	

1	 199.9
00,0	

1,0	 149.9
40,0	

39	 2.527.9
99,52	

26	 1.573.7
59,70	

Tabel 7 – Indicatori	realizati	
	

Din analiza datelor tabelului 7 s-a constata ca la termenul de referinta ( 01 
Octombrie 2018) valoarea proiectelor depuse a fost mai mare decat valoarea alocata 
pentru masurile din SDL cee ace inseamna ca nevoile identificate initial au fost 
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applicate pe nevoile teritoriului si in concordanta cu situatia din teren, reliefand 
astfel abordarea LEADER de JOS in SUS.  De asemenea la aceasta daca valoarea 
proiectelor contractate este de 67,45% din alocarea publica totala. 

La nivel calitativ atat din analiza documentara cat si din realizarile effective 
se poate afirma ca animarea la nivelul GAL” Colinele Prahovei” a fost una foarte bine 
realizata, in concordanta cu cerintele din teritoriul GAL. 

Pana la momentul realizarii evaluarii, pe parte de animare a teritoriului s-au 
realizat: 

 
	 ACTIVITĂŢI	de	ANIMARE	REALIZATE	

1.Actiuni	de	animare	–	
informare	cu	privire	la	SDL 

70 intalniri; 
668 participanti 

2.Intalniri	ad‐hoc 14 intalniri; 
159 participanti. 

3.Actiuni	de	promovare	–	
participare	targuri	locale 

19 targuri; 
343 participanti 

4.	Intocmire	materiale	pentru	
relatia	cu	presa	

S-a intocmit si publicat in presa locala  - comuna Banesti 
(online si tiparit) un articol despre delegatia a 5 primari din 
Franta in teritoriul GAL “ Colinele Prahovei” pentru a vedea 
functionalitatea LEADER in Romania. S-a publicat atat in 
ziarul format tiparit cat si in presa online comunicatul de 
lansare sesiune 2/2018 pentru M1/1C si sesiune 3/2018 
pentru M7/6B 

5.	Elaborare	materiale	pentru	
actualizare	site	GAL	

Actualizare lunara a paginii www.colineleprahovei.ro  

6.Instruire	lideri	locali	si	
angajati	GAL	

2 instruiri 
49 persoane instruite; 
6 angajati GAL 

7.	 Realizare	 si	 difuzare	 spoturi	
radio‐tv	si	elemente	conexe 

10 articol de presa – anunt lansare sesiune 1/2017 pentru 
masura M7/6B, M2/2A, M4/6A , M6/6B 
M1/1C,M3/1A, M5/6A si M8/6B si anunturile de lansare 
sesiune 2/2017 pentru masurile: M6/6B, M7/6B; 
1 spot radio (realizare) 
192 Difuzari radio 
2 communicate de presa lansare sesiunea 2/2018 pentru 
masura M1/1C si sesiunea 3/2018 pentru masura M7/6B 

Tabel 8 – Activitati	de	animare	
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TEMA	II	‐	CONTRIBUŢIA	OPERAȚIUNILOR	REALIZATE	LA	
ATINGEREA	OBIECTIVELOR	PREVĂZUTE	DE	STRATEGIE	

	
Intrebare	1:	În ce măsură au fost atinse obiectivele strategiei sau care este probabilitatea 
atingerii acestor obiective în viitor, având în vedere progresul înregistrat până la data 
evaluării? 

Criterii	de	evaluare:	

-Procentul de obiective atinse	

Indicatori:		

‐ Nr. masuri dedicate obiectivului de incluziune sociala 
‐ Nr. masuri dedicate asociativitatii 
‐ Nr. de masuri dedicate minoritatilor 
‐ Nr. de masuri atipice 
‐ Nr . de activitati noi in teritoriul GAL ( firme noi sau firme existente care dezvolta 
activitti noi) 

 
 

ÎNTREBĂRI	 CRITERII	DE	EVALUARE	 INDICATORI	
 

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? 

 
 
 
 
 
 
 

Procentul de obiective atinse ‐ Nr. masuri dedicate obiectivului 
de incluziune sociala 

 
La momentul evaluarii SDL la GAL „ 
Colinele Prahovei a fost depus si 
contractat un proiect in cadrul 
M8/6B care are ca scop incluziunea 
sociala a persoanelor din grupurile 
vulnerabile. Conform indicatorilor 
din SDL  sunt propusi 2 beneficiari. 
In concluzie indicatorul este 
indeplinit 50%.  

 
‐ Nr. masuri dedicate 

asociativitatii 
In cadrul SDL este propusa o singura 
masura de asociativitate M3/1A. In 
cadrul acestei masuri nu au fost 
depuse proiecte in perioada de 
evaluare 

 
‐ Nr. de masuri dedicate 

minoritatilor 
Prin SDL GAL Colinele Prahovei 
masura de incluziune sociala si 
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masura dedicata minoritatilor locale 
este una singura si anume M8/6B. 
Proiectul depus si contractat vizeaza 
persoane din grupuri vulnerabile, 
printre care si copii apartinand 
minoritatilor etnice. In concluzie 
indicatorul este indeplinit 50%. 

 
‐ Nr. de masuri atipice 

 
Prin SDL GAL Colinele Prahovei este 
propusa o masura atipica, o masura 
dedicata promovarii atat a educatiei 
sportive, a unui stil de viata sanatos prin 
miscare coroborat cu promovarea 
teritoriului GAL si a micilor activitati 
desfasurate in acest teritoriu (ferme , 
monumente, atractii turistige, activitati 
mestesugaresti, etc.) 

 
‐ Nr . de activitati noi in teritoriul 

GAL ( firme noi sau firme 
existente care dezvolta activitti 
noi) 

 
De la momentul inceperii implementarii 
SDL de catre GAL Colinele Prahovei s-au 
contractat 26 de proiecte ( in perioada 
evaluata) Dintre aceste proiecte 7 au 
fost depuse de catre entitati nou 
infiintate si una de catre o firma care 
dezvolta o activitate noua fata de ceea ce 
desfasurase pana la acel moment. In 
concluzie luat procentual 30,77% din 
proiectele contractate la nivelul 
teritoriului GAL au fost depuse de firme 
noi ajutand astfel la diversificarea 
activitatilor din mediul rural. Chiar daca 
in cadrul SDL este o singura masura care 
stimuleaza diversificarea activitatilor 
din teritoriu legat cu crearea de noi 
locuri de munca, prin modificarile 
criteriilor de obtinere a fondurilor din 
SDL, se poate afirma ca au fost atinse 
obiectivele SDL. 
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Apreciere	evaluator:	Masura	in	care	au	fost	atinse	obiectivele:	Mare	Masura	
	
 Pentru a obține răspunsul la această întrebare am folosit  metoda de evaluare 

analiza datelor administrative ca si metoda cantitativa si informatiile obtinute de-a lungul 
discutiilor cu beneficiarii pe componenta de monitorizare a proiectelor. Aspectele calitative 
pot fi obtinute prin interpretarea informatiilor din chestionarele realizate. 

La nivel cantitativ, in baza documentelor administrative ale GAL, implementarea 
SDL este realizata in procent de peste 50% contractare, in perioada evaluata dupa cum 
reiese din tabelul urmator: 

 

Tabel 9 – Proiecte	obiective	atinse	
 
Date fiind sesiunile lansate dupa 01 octombrie 2018 si proiectele contractate dupa 

aceasta perioada se poate estima o implementare a SDL cat mai apropiata de 100% pana la 
jumatatea anului 2019 si un grad de rambursare de peste 50% din alocarea financiara. 
 
Intrebare	2:		In ce masura a contribuit strategia la cresterea gradului de ocupare a fortei de 
munca la nivelul teritoriului? 

Criterii	de	evaluare:	

- Sunt definiți indicatori de realizare adecvați, in ceea ce priveste  numarul de locuri 
de munca, in cadrul masurilor ?	

Indicatori:		

‐ Nr. de locuri de munca create 
‐ Nr locuri de munca ocupate de femei 
‐ Nr de locuri de munca ocupate de persoane cu studii superioare 

 

Masura	 Alocare	
financiara	

Valoare	
proiecte	
selectate	

%	 Valoare	
contractare

%	Proiecte	
contractate	

Suma	
rambursata

%	

M1/1C 40.000 40000 100,00 40000 100,00 0 0,00 

M2/2A 216.871,79 228049,79 105,15 216871,79 100,00 215450,69 99,34

M3/1A 30.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

M4/6A 486.545 657875 135,21 185351 38,10 0 0,00 

M5/6A 250.000 250000 100,00 150000 60,00 105000 42,00

M6/6B 60.000 60000 100,00 60000 100,00 0 0,00 

M7/6B 1.166.000,00 1208203,72 103,62 847541,91 72,69 201194,103 17,26

M8/6B 83.871 83871 100,00 73995 88,22 0 0,00 

  2.333.288,24	 2527999,51 108,34 1573759,7 67,45 521644,793 22,36
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ÎNTREBĂRI	 CRITERII	DE	EVALUARE	 INDICATORI	
2.2 In ce masura a 
contribuit strategia la 
cresterea gradului de 
ocupare a fortei de munca 
la nivelul teritoriului? 
 
 
 
 
 
 
 

Sunt definiți indicatori de 
realizare adecvați, in ceea 
ce priveste  numarul de 
locuri de munca, in cadrul 
masurilor ? 

Deoarece indicatorii se 
considera indepliniti la 
finalizarea proiectului si 
raportarea urmatoare tine cont 
de proiectele finalizate. In ceea 
ce priveste locurile de munca, 
in cadrul SDL sunt 3 masurii 
care stimuleaza acest criteriu, 
dintre care una singura 
finalizata si anume M2/2A 

‐ Nr. de locuri de munca create 
In cadrul masurii M2/2A, 
masura in care au fost depuse 
si finalizate 4 proiecte s-au 
realizat 8 locuri de munca 

‐ Nr locuri de munca ocupate de 
femei 
Din cele 8 locuri de munca nou 
create 4 sunt ocupate de femei 

‐ Nr de locuri de munca ocupate 
de persoane cu studii 
superioare 
Conform informatiilor din 
chestionar 2 persoane din cele 
nou angajate au studii 
superioare, 6 avand studii 
medii. 

 
Tabel 10 – Locuri	de	munca	
 

 Apreciere	evaluator:	Masura	in	care	au	fost	atinse	obiectivele:	Mare	
Masura	
 
 In analiza acestei intrebarii au fost luate atat informatiile din documentele 
administrative detinute de GAL si din raportarile lunare si trimestriale realizate, cat si din 
centralizarea raspunsurilor la chestionarele adresate beneficiarilor de proiecte contractate. 
Informatiile cuprinse in grila de indicatori prezentata anterior cuprind din punct de vedere 
cantitativ informatiile finale si indicatorii realizatide catre GAL pana la momentul realizarii 
evaluarii. 
 

In analiza generala, raportata la propunerile asumate de beneficiari prin proiectele 
contractate, situatia indicatorilor in ceea ce priveste forta de munca este urmatoarea: 
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Masura Număr locuri de 

muncă nou create  - 
Asumare SDL 

Număr locuri de 
muncă nou create 
conform proiecte 

depuse si contractate

Număr locuri de 
muncă realizate 

efectiv prin proiecte 
finalizate 

M2/2A 
Modernizarea 
exploatațiilor 
agricole 

4 8 8 

M4/6A 
Dezvoltarea 
activităţilor 
nonagricole în 
teritoriul GAL” 

10 11 Proiecte nefinalizate 

M5/6A Sprijin 
pentru activități 
non-agricole 

2 3 Proiecte nefinalizate 

TOTAL 16 22 8 
 
Prin intermediul chestionarului s-a propus identificarea si a componentei calitative 

a crearii de locuri de munca si si-a constatat ca locurile de munca create pentru femei sunt 
tot la fel de multe ca si cele create pentru barbati ( 50% din numarul locurilor de munca 
rezultate din proiecte finalizate), si 25% dintre cei nou angajati au studii superioare, ceea 
ce indica o crestere a calitatii serviciilor oferite in teritoriul GAL. 

 
Raportat la sprijinul acordat de pot afirma urmatoarele: 
 
Masura Alocare financiara/ 

Număr locuri de 
muncă nou create  - 

Asumare SDL 

Alocare financiara/ 
Număr locuri de 

muncă nou create 
conform proiecte 

depuse si contractate

Alocare financiara/ 
Număr locuri de 
muncă realizate 

efectiv prin proiecte 
finalizate 

M2/2A 
Modernizarea 
exploatațiilor 
agricole 

= 216871,79/4 = un 
loc de munca la 
54217,95 euro 
finantare 
nerambursabila 

= 216871,79/8 = un 
loc de munca la 
27109 euro finantare 
nerambursabila 

8 

M4/6A 
Dezvoltarea 
activităţilor 
nonagricole în 
teritoriul GAL” 

= 486545/10 = un loc 
de munca la 48654,5 
euro finantare 
nerambursabila 

= 486545/11 = un loc 
de munca la 44231 
euro finantare 
nerambursabila 

Proiecte nefinalizate 
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M5/6A Sprijin 
pentru activități 
non-agricole 

= 250000/2 = un loc 
de munca la 125000 
euro finantare 
nerambursabila 

= 250000/3= un loc 
de munca la 83333 
euro finantare 
nerambursabila 

Proiecte nefinalizate 

TOTAL = 953416,79/16 = 
un loc de munca la 
59588,5 euro 
finantare 
nerambursabila 

= 953416,79/22 = un 
loc de munca la 
43337,12 euro 
finantare 
nerambursabila 

8 

Tabel 11 – Alocare	financiara/loc	de	munca	nou	creat 
 
Conform tabelului alocare financiara /loc de munca nou creat se poate observa o 

depasire a indicatorilor asumati initial de catre GAL si crearea unui numar mare de locuri 
de munca in domeniul agricol. De asemenea in acest domeniu valoarea nerambursabila/ nr. 
de locuri de munca nou create este mai mica deoarece este o masura de modernizare. In 
cadrul masurii de dezvoltare a unor activitati non gricole noi, riscul crearii si sustinerii 
locurilor de munca este unul mai mare si, dupa cum se poate observa, si alocarea financiara 
/ loc de munca este mai mare. 

 
Conform ultimelor doua tabele, din punct de vedere cantitativ se poate afirma ca in 

urmataorea perioada pot fi indepliniti toti indicatorii asumati prin SDL. 
 

	
TEMA	III.	VALOAREA	ADĂUGATĂ	DATORATĂ	METODEI	LEADER	
	

Intrebare	1:		Ce beneficii au fost obtinute datorita metodei LEADER? 

Criterii	de	evaluare:	

-  Capitalul social s-a îmbunătățit (schimbarea	mentalităților,	creșterea	colaborării	și	
încrederii	reciproce	și	față	de	GAL,	identificarea	unor	subiecte	de	interes	comun,	dezvoltarea	
proiecte	specific	teritoriului	pentru	rezolvarea	unor	probleme.);	
 

Indicatori:		

‐ Percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a capitalului social datorită 
aplicării metodein LEADER; 
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ÎNTREBĂRI	 CRITERII	DE	EVALUARE	 INDICATORI	
Ce	beneficii au fost obtinute 
datorita metodei LEADER? 

Capitalul social s-a 
îmbunătățit (schimbarea	
mentalităților,	creșterea	
colaborării	și	încrederii	
reciproce	și	față	de	GAL,	
identificarea	unor	subiecte	
de	interes	comun,	
dezvoltarea	proiecte	
specific	teritoriului	pentru	
rezolvarea	unor	
probleme.); 

Percepția actorilor locali privind 
gradul de îmbunătățire a capitalului 
social datorită aplicării metodein 
LEADER; 
 

‐ Cooperare 
‐ Posibilitate de accesare 

fonduri europene 
‐ Promovare 

 
 

 
Raspunsul a aceasta intrebare este unul calitativ si rezultat din analiza facuta 

in cadrul focus-grupului, dar si din observatia participarii echipei GAL Colinele 
Prahovei la targurile si evenimentele culturale din teritoriul sau pe parcursul 
perioadei de evaluare.  
 Se poate afirma ca exista o schimbare de mentalitate, deoarece perceptia 
despre accesarea fondurilor europene pentru locuitorii din teritoriul GAL s-a 
schimbat, trecand de la versiunea de imposibil la ideea ca acest lucru poate fi 
realizat. La nivel cantitativ acest lucru se poate identifica prin faptul ca in actuala 
perioada de programare la nivelul GAL Colinele Prahovei au fost depuse, in perioada 
evaluata 42 de proiecte, adica cate 3 proiecte pentru fiecare UAT membru GAL, fapt 
ce a condus la diseminarea informatiilor si la crearea unei imagini pozitive asupra 
accesoarii fondurilor europene. 
 Tot in ceea ce priveste schimbarea de mentalitate exista la nivelul GAL 4 
UAT-uri care au depus pentru prima un proiect prin intermediul PNDR, dintre care 
pentru 3 este prima accesare a unui proiect prin intermediul fondurilor europene. 
Ideea initiala era ca birocratia este foarte mare si ca exista interese la nivel politic ca 
unele comune sa primeasca fonduri si altele nu. Deoarece au vazut ca la nivelul GAL 
Colinele Prahovei este o egalitate de sanse in accesarea fondurilor europene, si au 
reusit sa finanteze unul dintre proiecte, 2 dintre cele 4 UAT-uri au depus deja si un 
al doilea proiect. 
 In ceea ce priveste creșterea colaborării și încrederii reciproce și față de GAL 
si identificarea unor subiecte de interes comun, se poate afirma ca inca de la 
formarea parteneriatului si de la ideea parteneriatului public – privat, in care UAT-
urile sa nu depaseasca 50% din membrii s-a constatat o imbunatatire. 
Reprezentantii UAT-urilor au inteles ca nu doar ei decid, ca nu pot lua fondurile 
integral pentru interesele comunelor si ca o distribuire echitabila, atat catre 
fermieri, cat si catre zona sociala si zona non-agricola este benefica tuturor. Inca de 
la scrierea SDL fiecare UAT membru a identificat la nivelul sau locat principalii 
factori de interes si posibilitatea accesarii fondurilor penytru proiecte care altfel le-
ar fi fost aproape imposibil de realizat. Chiar daca Achizitionarea de utilaje nu pare 



                                                                                                                         
 

 33

Grupul	de	Acțiune	Locală	“Colinele	Prahovei”					
Județul Prahova, Sat Florești, Comuna Florești,  
Str. Principală, Nr. 604A, Cod Postal: 107255  
Tel/Fax:0244.362.145 email:office@colineleprahovei.ro 
www.colineleprahovei.ro 

la prima vedere cea mai buna obtinue, pentru UAT-urile care si-au achizitionat 
aceste utilaje reprezinta un real ajutor. Prin intermediul acestui GAL si a intalnirilor 
periodice pe care le avem cu reprezentantii, acestia au invat unii de la altii si s-au 
cunoscut mai bine unul pe celalalt. 
 

Nr. 
Crt Beneficiar 

Valoare 
nerambursabila 

proiect depus Euro

Valoare 
nerambursabila 

 contractata Euro 
Valoare platita Euro 

1 ORAS	BAICOI	 79585 79450 0,00 

2 
COMUNA	FLORESTI	

SVSU	 29133,94 29133,94 2221,75 
3 COMUNA	BANESTI	 79585,89 79425 77127,83 
4 COMUNA	TELEGA	 79335 79335 79210,05 

5 
COMUNA		

COCORASTII	MISLII	 79585 79585 0,00 

6 
COMUNA	FLORESTI	

GRADINITA	 47917,43 47917,43 1234,52 

7 

COMUNA		
FILIPESTII	DE	

TARG	

0,00 0,00 

0,00 
8 COMUNA	SCORTENI	 79585 79585 

9 
COMUNA	
COSMINELE	 79585 79585 41399,96 

10 
COMUNA	ARICESTII	

RAHTIVANI	 63290,00 63290,00 
0,00 

11 COMUNA	CORNU	 0,00 0,00 

12 
COMUNA	
VARBILAU	 79340,54 79340,54 

0,00 

13 COMUNA	ALUNIS	 77782,00 77782,00 0,00 

14 
COMUNA	

VALCANESTI	 73113,00 73113,00 
0,00 

15 COMUNA	CORNU	 90568,03 0,00 

16 

COMUNA	
FILIPESTII	DE	

TARG	 90559,00 

0,00 0,00 

17 
COMUNA		

COCORASTII	MISLII	 11200,00 
0,00 0,00 

18 
COMUNA	
VARBILAU	 11234,00 

0,00 0,00 

  1051398,83 847541,91 201194,103 
Tabel 12 – Beneficiari	publici 
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 Dezvoltarea proiecte specific teritoriului pentru rezolvarea unor probleme 
este un aspect nou, prins in SDL GAL „ Colinele Prahovei” sub forma masurii M6/6B, 
care reprezinta rezolvarea unei probleme identificate la majoritatea UAT-urilor si 
desi a fost initiativa partenerilor publici, ea este o rezolvarea a problemei privatilor 
din teritoriul GAL. Promovarea educatiei sportive si in acelasi timp a teritoriului in 
intreg ansamblul sau cultural, arhitectural, mestesugaresc, al florei si faunei 
specifice, dar si a producatorilor si produselor traditionale face ca spiritul LEADER 
sa fie inteles de toti locuitorii GAL si ca impactul strategiei de Dezvoltare Locala sa 
capete un puternic caracter calitativ. Chiar daca beneficiile sunt greu de estimat, dat 
fiind ca proiectul se afla in faza de implementare, rezultatele finale asteptate sunt in 
cea mai mare parte nemasurabile. 
 
 Tot datorita metodei LEADER locuitorii din teritoriul GAL  au aflat de 
posibilitatea implicarii in proiecte de cooperare si au realizat ca pot sa invete de la 
altii cum sa-si imbunatateasca tehnicile sau cum sa aplice tehnologii de cultura noi 
care le-ar creste rentabilitatea. De asemenea au inteles ca prin GAL se pot promova 
mai bine si ca implicarea GAL-ului in proiectele de cooperare atat interteritoriale cat 
si transnationale va fi un beneficiu pentru toti. 
 
Luand in calcul cele mentionate anterior se poate spune ca din punct de vedere al 
evaluarii acestui criteriu, treptele notate cu calificative sunt bine fundamentate si in 
conformitate cu  situatia existenta in GAL Colinele Prahovei. 
 

 Percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a capitalului social 
datorită aplicării metodei LEADER, se cuantifică astfel:	

Nu am remarcat o 

îmbunătățire 

Îmbunătățire medie Îmbunătățire mare 

  X 

	

 Percepția actorilor locali privind rezultate ale SDL mai bune datorită 

aplicării metodei LEADER, se cuantifică astfel:	

Nu am remarcat o 

îmbunătățire 

Îmbunătățire medie Îmbunătățire mare 

  X 
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TEMA	IV	FACTORI	DE	SUCCES/INSUCCES.	MECANISMUL	DE	
IMPLEMENTARE	A	STRATEGIEI	

	
Intrebare	1:		Care sunt factorii interni și externi care au influențat sau influențează (pozitiv 
sau negativ) implementarea strategiei și rezultatele obținute?  
Ce măsuri au fost adoptate până la data evaluării și cu ce efecte? 
 Ce măsuri sunt încă necesare? 

Criterii	de	evaluare:	

 Gradul de pregatire a resurselor umane 
 Eficienta animarii 
 Calitatea procesului de evaluare si selectie a proiectelor la nivel de GAL 
 Selectie a proiectelor la nivel de AFIR, in special al celor atipice precum si cele 

referitoare la componenta  sociala, minoritati, scheme de calitate, asociativitate. 
 Alocarea financiara din cadrul PNDR programului LEADER, satisface nevoia locala 

de finantare?  
 
Indicatori:		

‐ Gradul de instruire/formare si calificativele obtinute de catre personalul GAL; 
‐ Gradul de instruire/formare a beneficiarilor ( publici/privati) 
‐ Nr. sesiuni cu proiecte a caror valoare depaseste alocarea pe apel 
‐ Numar de proiecte declarate neconforme, neeligibile de catre AFIR 
‐ Numar de proiecte declarate neconforme, neeligibile de catre AFIR si ulterior 

declarate conforme, eligibile de catre AM/SERVICIUL LEADER 
‐ Grad de contractatre pana in prezent 

 
 

ÎNTREBĂRI	 CRITERII	DE	EVALUARE	 INDICATORI	
5.1 Care sunt 
factorii interni și 
externi care au 
influențat sau 
influențează 
(pozitiv sau 
negativ) 
implementarea 
strategiei și 
rezultatele 
obținute?  
Ce măsuri au fost 
adoptate până la 

Gradul de pregatire a 
resurselor umane 

Gradul	de	instruire/formare	si	calificativele	
obtinute	de	catre	personalul	GAL;	
Toti cei patru angajati GAL implicati atat in 
procesul de evaluare- selectie cat si in cel de 
monitorizare au studii superioare si trei dintre ei 
au sicalificare ca si evaluatori de proiecte. Fiind un 
GAL aflat la a doua implementare de strategie 
avem experienta evaluarii si monitorizarii 
proiectelor. Inca din procesul de scriere SDL nu s-
a apelat la serviciile unei firme de consultanta si 
nici in procesul de implementare sau evaluare SDl 
acest lucru nu a reprezentat o prioritate pentru 
conducerea GAL. Echipa s-a perfectionat prin 
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data evaluării și 
cu ce efecte? 
 Ce măsuri sunt 
încă necesare? 

munca depusa si experienta capatata odata cu 
verificarea fiecarui proiect, cu citirea fiecarei 
proceduri noi sau cu participarea la intalnirile 
organizate atat de AFIR, cat si de RNDR sau 
FNGAL, dar si intalniri ocazionale cu alte GAL-uri 
din judete invecinate. 
 
Gradul	de	instruire/formare	a	beneficiarilor	(	
publici/privati)	
Reprezentantii legali ai Partenerilor publici care 
sunt parte din GAL Colinele Prahovei provin din 
cele mai diverse domenii din punct de vedere 
educational. Din punct de vedere al experientei lor 
in ceea ce priveste implemnetarea proiectelor cu 
finantare europeana situatia nu este cu mult 
diferita, deoarece sunt UAT-uri care au finantari 
proprii foarte mari si nu au accesat fonduri pana 
in acest moment deoarece nu au avut nevoie (com. 
Aricestii Rahtivani) sau sunt comune care nu se 
incadrau la accesarea fondurilor prin PNDR la 
nivel national deoarece nu indeplineau conditii de 
eligibilitate pe anumite axe sau tipuri de sprijin ( 
Com. Cosminele – 1068 locuitori conform 
recensamantului din 2011), dar exista si comune 
care au accesat multiple fonduri, atat prin PNDR 
cat si prin alte programe nationale (Com. Alunis, 
Banesti, Cocorastii Mislii, Cornu, Varbilau sau 
Valcanesti). Experioanta unora este model pentru 
ceilalti si ii stimuleaza sa depuna proiecte.  
In ceea ce priveste partenerii privati foarte putini 
au experienta finantarii unui [roiect prin 
intermediul fondurilor europene, dar diseminarea 
informatiei pozitive cu privire la accesarea 
fondurilor europene, este un motiv de stimulare a 
cresterii interesului pentru aceasta activitate. 

Eficienta animarii Nr. sesiuni cu proiecte a caror valoare depaseste 
alocarea pe apel 
 In perioada de la semnarea contractului de 
finantare si pana la momentul evaluarii SDL 
(01.10.2018) situatia lansarilor de sesiune la GAL 
Colinele Prahovei era urmatoarea: 
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Masura	
Nr. 

sesiuni 
lansate 

M1/1C Formare profesională şi 
aplicare practică a cunoştiinţelor în 
agricultură şi agro-turism 

2 

M2/2A Modernizare exploatatii 
agricole 1 

M3/1A Crearea şi promovarea 
cooperativelor în teritoriul GAL 1 

M4/6A  Dezvoltarea activităţilor 
nonagricole în teritoriul GAL 

2 

M5/6A Sprijin pentru dezvoltarea 
activităţilor nonagricole în teritoriul 
GAL 

2 

M6/6B  Încurajarea activităţilor 
recreative şi competitive în teritoriul 
GAL 

2 

M7/6B Dezvoltarea infrastructurii şi 
serviciilor de bază în teritoriul GAL 

4 

M8/6B Dezvoltarea infrastructurii 
sociale în teritoriul GAL 1 

	TOTAL	GAL		 15	

Tabel 13 - Sesiuni 
 
Dinstre sesiunile de mai sus , cele doua sesiuni 
lansate in cadrul masurii M4/6A - Dezvoltarea 
activităţilor nonagricole în teritoriul GAL au avut 
depuse proiecte care depaseau alocarea financiara 
pe masura. Dintre aceste proiecte unul este eligibil 
si neselectat, aflandu-se in asteptare, dupa cum se 
poate observa din rapoartele de selectie 
disponibile si pe site-ul GAL 
www.colineleprahovei.ro  
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Calitatea procesului de 
evaluare si selectie a 
proiectelor la nivel de GAL 

Numar	de	proiecte	declarate	neconforme,	
neeligibile	de	catre	AFIR	
Dintre cele 42 de proiecte depuse de GAL la AFIR 
unul singur a fost declarat neeligibil. Ulterior acest 
proiect a fost redepus si contractul de finantare a 
fost semnat. Aceste proiect este aferenta masurii 
M7/6A depus de Comuna Filipestii de targ.  Un alt 
proiect depus la AFIR a fost declarat eligibil, dar 
deoarece a fost depunctat, chiar daca nu scadea 
sub punctajul minim, sau sub punctajul de selectia 
al unui proiect selectat, printr-o eroare de 
procedura nu a mai putut fi incadrat in nici-o 
categorie de proiect, ramanand eligibil si 
necontractat. Ulterior acest proiect a fost redepus 
si contractat 

Calitatea procesului de 
evaluare si selectie a 
proiectelor la nivel de 
AFIR, in special al celor 
atipice precum si cele 
referitoare la componenta  
sociala, minoritati, scheme 
de calitate, asociativitate, 
e.t.c. 

Numar de proiecte declarate neconforme, 
neeligibile de catre AFIR si ulterior declarate 
conforme, eligibile de catre AM/SERVICIUL 
LEADER. 
Dat fiind ca numarul de proiecte declarate 
neeligibile/neconforme la AFIR a fost unul destul 
de mic, nu am avut cazuri ca la AFIR un proiect sa 
fie declarat neelibil/ neconform, iar la 
AM/SERVICIUL LEADER sa i se schimbe acest 
statut. 

Alocarea financiara din 
cadrul PNDR programului 
LEADER, satisface nevoia 
locala de finantare?  
 

Grad de contractare pana in prezent. 
 
Conform strategiei GAL si a situatiilor intampinate 
pe teren de-a lungul timpului nevoia de finantare 
este mare in mediul rural. Desi alocarea financiara 
a GAL Colinele Prahovei este una care la inceput 
pare mare ( 2913654,66 euro dintre care alocare 
pentru componenta de proiecte 2.333.288 euro) 
procentul contractarii la momentul evaluarii SDL 
era de 1.573.759,70, iar valoarea proiectelor aflate 
in evaluare la AFIR in acel moment, care ulterior 
au fost contractate era de 603664,03 euro, 
ramanand un disponibil de 155864,27 euro 
pentru lansarile ulterioare de sesiuni. 
In concluzie alocarea financiara nu este suficienta 
pentru satisfacerea tuturor nevoilor  
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Rezultate pozitive: 
‐ Grad mare de calitate in procesul de evaluare la GAL 
‐ Numar si valoare mare de proiecte depuse 
‐ Finantare omogena a proiectelor in teritoriul GAL 

 
Rezultate negative: 
‐ Grad de plata mediu 
‐ Numar mic de proiecte finalizate 
‐ Lipsa fonduri pentru accesare proiecte agricole. 

 
Măsuri	adoptate	și	efectele	acestora	:	

‐ Sustinerea beneficiarilor in procesul de implementare cu informatiile necesare 

pentru o implementare corecta a proiectelor si respectarea proecdurilor AFIR 

‐ Mutarea alocare financiara intre masurile pe care cererea este scazuta sau mai sunt 

sume disponibile si cele pe care este cerere mare de proiecte sau a fost o depasire a 

alocarii financiare de catre proiectele depuse. 

‐ Diseminarea continuă a informațiilor cu privire la posibilitatile de accesare a 

fondurilor disponibile din strategie dar si a masurilor existente prin PNDR la nivel 

national care pot fi complementare masurilor cuprinse in SDL 

 

TEMA	V	CONTRIBUȚIA	SDL	LA	ARIA	DE	INTERVENȚIE	6B	
	

Intrebare	1:	În ce măsură a sprijinit SDL dezvoltarea locală în zonele rurale? 
Criterii	de	evaluare:	

‐ Serviciile şi infrastructurile locale în zonele rurale au fost îmbunătăţite; 
‐ Accesul la serviciile şi la infrastructurile locale în zonele rurale a crescut 
‐ Strategiile de dezvoltare locală au determinat crearea de oportunităţi de ocupare a 

forței de muncă 
 
 
Indicatori:		

‐ Procentajul populației rurale vizate de strategiile de dezvoltare locală 
‐ Procentajul populației rurale care beneficiază de servicii/infrastructuri 

îmbunătățite 
‐ Locuri de muncă create în cadrul proiectelor sprijinite (LEADER). 
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ÎNTREBĂRI	 CRITERII	DE	
EVALUARE	

INDICATORI	

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

Serviciile şi 
infrastructurile locale în 
zonele rurale au fost 
îmbunătăţite; 
 

Procentajul populației rurale vizate 
de strategiile de dezvoltare locală. 
 
Teritoriul GAL Colinele Prahovei 
este format din 13 comune si un 
oras insumand conform 
recensamantului din 2011 un numar 
de 86161 persoane. Prin SDL au fost 
vizate toate persoanele din teritoriul 
GAL si anume 100% din populatie. 
Pana la momentul evaluarii SDL de 
la 01.10.2018 aveau contractate 
proiecte 11 UAT-uri insumand 
68179 de persoane (raportandu-ne 
tot la recensamantul din 2011 – fara 
comunele Cornu, Filipestii de targ si 
Magureni) adica un procent de 
79,13%.  
 
Vizate de modernizare si posibil de 
a beneficia de servicii locale 
imbunantite sunt insa 80384 de 
persoane (fara Comuna Magureni) 
deoarece doua dintre comunele care 
nu au proiectele contractate la 
momentul raportarii indicatoriulor 
le aveau in evaluare la AFIR, in 
concluzie procentul este e 93,29% 
 
 

Accesul la serviciile şi la 
infrastructurile locale în 
zonele rurale a crescut 

Strategiile de dezvoltare 
locală au determinat 
crearea de oportunităţi 
de ocupare a forței de 
muncă 

Locuri de muncă create în cadrul 
proiectelor sprijinite (LEADER). 
 
Dupa cum a fost prezentat anterior  
in cadrul Tabelului 10 – Locuri de 
munca prin SDL au fost propuse a se 
crea 16 locuri de munca, iar pana in 
prezent au fost create 8 locuri de 
munca, prin cele 4 proiecte din 
domeniul Agricol finalizate. Chiar 
daca nu au fost propuse prin 
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proiectele de modernizare a 
infrastructurii de baza si crearea de 
locuri de munca, prin achizitiile 
propuse ( achizitii de utilaje – in 
special buldoexcavatoare) s-au creat 
la nivelul GAL alte 5 locuri de munca 
pentru soferi. Importanta acestui 
aspect este cu atat mai mare cu cat o 
parte dintre acestia nu erau soferi 
specializati pentru lucrulul cu 
buldoexcavatorul si au fost trimisi la 
cursuri de catre primarii, crescand 
astfel nivelul de calificare al 
persoanelor care isi desfasoara 
activitatea in mediul rural.  

  
           Raspunsul la aceasta intrebare este unul obtinut prin metota calitativa de verificare a 
documentelor administrative ale GAL si de analiza a informatiilor cuprinse in acestea cat si 
ale rapoartelor realizate pana in prezent. La nivel calitativ, s-au obtinut informatii 
referitoare la numarul de locuri de munca create de primariile beneficiare de proiecte prin 
intermediul GAL, numar de locuri de munca care nu au fost cuantificate ca si indicatori prin 
intermediul SDL si nici ca si obligatii pentru proiecte. Ele au aparut ca o necesitate la 
implementarea si buna desfasurare  a activitatii dupa accesarea fondurilor prin proiectele 
propuse. 

 
 

TEMA	VII	MULTIPLICAREA	SDL	
 

Intrebare	1:		In ce masura rezultatele obtinute  prin implementarea SDL pot fi multiplicate 
in afara teritoriului GAL? 
 
Criterii	de	evaluare:	

‐ Gradul de vizibilitate externa a activitatilor 
 
Indicatori:		

‐ Nr. de vizite de lucru/tehnice din  teritoriu GAL din partea altor 
organizatii/institutii, etc 
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ÎNTREBĂRI	 CRITERII	DE	
EVALUARE	

INDICATORI	

In ce masura 
rezultatele 
obtinute prin 
implementarea 
SDL pot fi 
multiplicate in 
afara teritoriului 
GAL? 

Gradul de vizibilitate 
externa a 
activitatilor 

Nr. de vizite de lucru/tehnice din  teritoriu GAL din 
partea altor organizatii/institutii. 
 
Echipa tehnica a GAL Colinele Prahovei considera ca 
schimburile de experienta sunt bine venite si 
reprezinta o modalitate de a evolua, dar si de a ne 
evalua pe noi insine si realizarile pe care le avem. In 
consecinta a participat la intalnirile Retelei Europene 
de Dezvoltare Rurala din Letonia si Polonia in luna 
septembrie 2018.  
 
Fata de aceste intalniri, GAL-ul a fost gazda a doua 
delegatii din Estonia si Franta la inceputul lunii 
noiembrie astfel: 
 
In perioada 01.11-05.11.18, Grupul de Actiune locala 
Colinele Prahovei’’ a fost gazda unei delegatii formata 
din 21 de persoane din Estonia, delegatie formata din 
omologii de la LAG Kodukant Laanemaa din regiunea 
Haapsalu. Acestia au vizitat zona noastra pentru a 
vedea modul in care functioneaza programul LEADER 
si cum se reuseste consolidarea si diversificarea 
mediului economic, dar si imbunatatirea calitatii vietii 
in zonele rurale in Romania  
  De asemenea s-a pus accent pe cooperarea 
transnationala care a devenit importanta pentru 
mediul rural. Experienta adunata de generatiile 
anterioare ale programului LEADER au demonstrat ca 
activitatea de , cooperarea este un mecanism eficient 
pentru a ajuta regiunile rurale se se dezvolte impreuna 
si sa impartaseasca noi solutii la problemele comune.
    
 Pe data de 02.11.2018, delegatia a vizitat in 
comun Valcanesti care este membra in GAL, centrul 
cultural al comunei care a fost renovat cu ajutorul 
fondurilor europene dar si dotat prin intermediul 
GAL,,Colinele Prahovei’’. De asemenea, dl.Primar 
Manole Adrian ne-a prezentat proiectele pe care le are 
in derulare si ce isi propune sa realizeze in viitor iar la 
sfarsitul vizitei a avut loc un spectacol al ansamblului 
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local de dansuri populare traditionale.  
        
 Tot in aceeasi zi , delegatia a ajuns in comuna 
Cosminele unde au putut vizita un tanar apicultor care 
are un proiect prin care a putut sa isi achizitioneze 
echipamentul de care a avut nevoie pentru buna 
desfasurare a activitatii in domeniul apicol. In comuna 
Cocorastii Mislii au vizitat Centrul Cultural , locatie care 
de asemenea a beneficiat de ajutorul fondurilor 
europene nerambursabile fiind renovata si 
achizitionandu-se mobilier si echipamente necesare 
functionarii prin intermediul GAL. 
   Spre sfarsitul zilei , delegatia a ajuns in comuna 
Banesti, unde dl Primar Gheorghe Stoica i-a intampinat 
pe cei din delegatia estona cu traditionala paine si sare 
si au avut loc discutii despre realizarile din comuna si 
ce se intentioneaza sa se realizeze pe viitor. Prin 
intermediul Grupului de Actiune Locala ,,Colinele 
Prahovei’’in comuna Banesti s-a achizitionat un 
buldoexcavator prevazut cu diferite accesorii care sunt 
folositoare pentru a realiza diferite operatiuni pe 
parcursul intregului an. Tot cu ajutorul fondurilor 
europene s-a dotat terenul de sport  din comuna cu 
tribune si s-au construit vestiare noi.  De asemenea 
delegatia a putut sa viziteze parcul fotovoltaic din 
comuna, o investitie realizata cu fonduri europene de 
peste 1 milion de euro si care asigura energie electrica 
pentru alimentarea tuturor institutiile publice din  
localitate, dar si pentru iluminatul stradal.  
  Pe data de 3 noiembrie delegatia a ajuns la 
Bucuresti, pentru a  vizita Targul INDAGRA, care este 
cel mai mare targ dedicat agriculturii, organizat anual 
in Romania. Acestia au putut vedea echipamente si 
utilaje de la sute de companii cu traditie in domeniul 
agricol dar si material saditor, seminte, rasaduri si 
sisteme moderne pentru horticultori si agricultori si 
echipamente pentru viticultura.   
  Duminica, pe 4 noiembrie membrii delegatiei au 
ajuns la Filipestii de Targ, unde au mers in vizita la 
Conacul Pana Filipescu, locatie restaurata cu ajutorul 
fondurilor europene si care si-a deschis portile pentru 
public in anul 2016. Aici se poate vizita beciul conacului 
care adaposteste piese recuperate in urma sapaturilor 
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arheologice, fragmente de piatra cat si unelte agricole 
traditionale. In curtea conacului se pot vedea busturile 
boierilor cat si minunata gradina care inconjoara 
conacul. In interior au fost amenajate camere in care 
sunt expuse machete ale palatelor ridicate de 
Cantacuzini dar si documente care atesta functiile 
detinute de diversi membrii ai familiei. Dupa vizita la 
Conac , delegatia a ramas  tot in comuna  Filipestii de 
Targ, unde au vizitat o familie care se ocupa cu 
cultivarea legumelor in sere si solarii. Aici au putut 
vedea solariile care erau prevazute cu sisteme de 
irigare prin picurare , dar si cum se incalzesc serele cu 
ajutorul tunurilor de caldura. Acest fermier este unul 
dintre cei care doresc sa se asocieze in vederea 
infiintarii unei cooperative agricole. 
 Delegatia estona a fost impresionata de marimea 
serelor si de legumele foarte gustoase. Dupa aceasta 
vizita la Filipestii de Targ, acestia au mers in Comuna 
Magureni unde au putut vedea o ferma de vaci, care a 
beneficiat de fonduri europene printr-un proiect depus 
la GAL,,Colinele Prahovei’’ in perioada de programare 
2007-2013. Prin proiect, beneficiarul  si-a putut 
achizitiona cateva vaci de rasa dar si un tanc de racire 
al laptelui cat si o moara pentru cereale. 
In ultima zi de vizita echipa de la GAL-ul din estonia si 
echipa Gal Colinele Prahovei au avut o mica discutie 
tehnica in ceea ce priveste o posibila colaborare pentru 
proiectele de cooperare transnationala, identificand 
astfel puncte comune si posibilitati de depunere 
proiect. 
 
              Pe 6 noiembrie 2018, o delegatie franceza 
formata din 60 de persoane  (primari din Regiunea 
Bourgogne ) organizata de Ambasada Frantei in 
Romania vizitat teritoriul GAL Colinele Prahovei si mai 
ales 2 comune din aceste: Comunele Banesti si Cornu. 
Scopul delegatiei a fost acela de a vedea cum 
functioneaza LEADER-ul in Romania si cum acceseaza 
UAT-urile fondurile europene. Vizita a inceput  in 
Comuna Banesti. Delegatia a fost intampinata in satul 
Urleta de catre Dl.Primar al comunei Gheorghe Stoica 
cu traditionala paine si sare si de catre echipa GAL 
reprezentata de dna. director Ioana Brebeanu si Dna. 
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Iulia Coman. Intalnirea s-a tinut in Sala de Festivitati 
din Satul Urleta, unde Dl. primar a facut o scurta  
prezentare a comunei Banesti, si de asemenea a 
mentionat proiectele accesate de-a lungul timpului prin 
intermediul GAL. Printre acestea se regasesc: achizitia 
unui buldoexcavator, asfaltarea unui drum, dotarea 
primariei comunei Banesti cu mobilier si echipamente 
IT, modernizarea unui teren de sport cu gazon sintetic 
si  dotarea unui alt teren de sport cu tribune si vestiare.
     
  Tot cu ajutorul fondurilor europene in comuna 
Banesti s- a realizat un parc fotovoltaic de peste 1 
milion de euro, investitie care va asigura energie 
electrica pentru alimentarea tuturor institutiilor 
publice din localitate si a iluminatului stradal..  
           In cadrul intalnirii, persoanele din delegatie au 
fost foarte interesate de modul in care functioneaza 
institutiile publice in Romania, si i-au adresat intrebari 
dl-ui primar referitoare la modul in care se gestioneaza 
o primarie si cum reuseste sa aduca investitori in 
comuna.  
            Dupa prezentarea realizata de dl. Primar, Dna 
director a prezentat teritoriul GAL, modul in care 
functioneaza organizatia sub forma parteneriatului 
public – privat, valoarea finantarilor nerambursabile, 
modeul de accesare al fondurilor prin inbtermediul 
GAL si tipurile de proiecte conform SDL. S-au adresat 
numeroase intrebari cu privire la accesarea, evaluarea 
si monitorizarea proiectelor, toate primindu-si 
raspunsul asteptat. 
Dupa intalnirea din Sala de Festivitati a existat si un 
moment artistic al Ansamblului de Dansuri populare 
unde ansamblul din comuna Banesti, impreuna cu 
Ansamblul din Comuna Scoteni (de asemenea membra 
in GAL) au prezentat portul, cantecul si dansul 
traditional romanesc, fiind astfel o modalitate de 
promovare a culturii noastre. Ansamblul folcloric din 
comuna Scoteni este dotat cu costume populare tot 
printr-un proiect finantat de catre GAL Colinele 
Prahovei in perioada anterioara de programare.  
  
 Dupa vizitarea comunei Banesti, delegatia 
franceza a ajuns in Comuna Cornu, unde au fost 
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intampinati de Dl.Primar Nanu Cornel si au fost invitati 
in Sala de Sport . De asemenea s-au prezentat proiectele 
realizate cu ajutorul fondurilor europene facute in 
comuna si ce anume se doreste a se realiza in viitor. La 
sfarsitul intalnirii a avut loc si un moment artistic, 
prezentat de Ansamblul de Dansuri Populare 
Traditionale din comuna, precum si un moment sportiv 
de karate  prezentat de Clubul Sportiv Kokki. 
 

 
                         Aprecierea acestui criteriu este una in special calitativa deoarece rezultatele ei 
nu sunt masurabile pe termen scurt. In urma vizitelor realizate unii producatori si-au 
vandut produsele, altii au realizat relatii de colaborare, teritoriul fiind promovat si 
creandu-se o imagine de ansamblu buna despre Romania ca si tara si despre modul de 
gestionare al fondurilor europene.  
                        Din punct de vedere cantitativ, se poate spune ca delegatia din Estonia a avut 
un numar de 21 de participanti conform listei de prezenta cu datele de contact , iar 
delegatia din Franta a avut aproximativ 60 de persoane. La nivel GAL , impreuna cu gazdele 
si echipa tehnice, au fost in total implvate un numar de aproximativ 22 de persoane din 
teritoiul GAL. 

 
c) SURSA DATELOR SI TEHNICI PENTRU COLECTAREA ACESTORA 

 
Datele utilizate in realizarea prezentei evaluarii sunt datele ce se regasesc in 

docementele interne ale GAL, informatii care au fost stocate, analizate si prezentate sub 
forma raportarilor din tabelele prezentata in aceasta evaluare. 

O alta sursa de informatii a fost cea rezultata din chestionarul GAL, chestionar care a 
fost completat de toti beneficiarii de proiecte din aceasta perioada de programare, proiecte 
care au fost contractate pana la momentul realizarii evaluarii si care  sunt finalizate sau in 
stadiul de implementare. Din aceste chestionare au rezultat in special informatii cu caracter 
cantitativ, dar au fost descoperite si informatii cu caracter calitativ, precum date despre 
nivelul de studii al salariatilor care ocupa locurile de munca nou create, apartenenta lor la 
minoritatea etnica sau grupuri vulnerabile sau sexul. Astfel s-a putut identifica faptul ca nu 
se fac discriminari si ca locurile de munca nou create sunt fondate si aduc o valoare 
adaugata atat beneficiarilor de proiecte , cat si intregului teritoriu. 

Ultima , dar si una dintre cele mai importante surse, care dau aspectul calitativ al 
evaluarii este reprezentata de focus grup, iar ca sursa de informatii sunt liderii locali din 
teritoriul GAL, care sunt reprezentati atat de membrii GAL publici sau privati , cat si de alte 
persoane care au dorit sa participe, desi numarul acestora a fost foarte mic.  
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d) PRINCIPALELE LIMITARI SI CONSTRANGERI INTAMPINATE SI 
MASURILE ADOPTATE PENTRU A LE COMPENSA 

 
Principalele constrangeri cu care ne-am  confruntat in perioada de evaluare sunt : 

‐ Disponibilitatea persoanelor de a participa la intalniri, participantii fiind de obicei 
aproximativ aceeasi. 

‐ Aspectul calitativ al raspunsurilor, majoritatea raspunsurilor sau parerilor 
prezentate au un caracter inchis ( raspunsuri de tipul DA si NU); 
 
Metode de compensare: 

‐ S-au ales mai multe metode de colectare informatii, de diferite tipuri 
‐ S-a pus accent pe capacitatea echipei de evaluare de a interpreta datele cantitative si 

de a le transpune in informatii cu aspect calitativ 
‐ S-a ales inca de la inceputul evaluarii o echipa formata dintr-un grup variat de 

persoane care apartin diferitelor tipuri de lideri locali, astfel incat gradul de 
rigurozitate sa fie unul mai mare 

  
CAPITOLUL	III		‐	CONSTATARILE	SI	CONCLUZIILE	EVALUARII	
	

TEMA	I	‐	LOGICA	INTERVENȚIEI	SDL	
	

Intrebare	1:	În ce măsură logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală este încă 
relevantă față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului? 
Intrebare	2:	Cât de coerentă este logica intervenției care stă la baza strategiei de 
dezvoltare locală? 

Constatări	și	concluzii	
	

In urma evaluarii realizate, in perioada de referinta, Strategia de Dezvoltare Locala a 
GAL „Colinele Prahovei” a fost modificata de 3 ori, toate cele 3 modificari avand modificari 
pe fisele de masura, dar niciuna nu a modificat substantial o masura, nu a schimbat 
domeniul de interventie sau prioritatea care a stat initial la baza acesteie. Nu s-a schimbat 
numarul masurilor, in consecinta acestea reprezinta o metoda de satisfacere a nevoilor 
identificate initial in teritoriul GAL. Cea mai mare schimbare realizata prin modificarile SDL 
si cea mai importanta a fost aspectul cu privire la schimbarea alocarii financiare intre 
masuri, respectand prioritatile si fiind in concordanta cu stimularea infiintarii de noi locuri 
de munca si de activitati non agricole in teritoriu GAL. 

Indicatorii de realizare sunt adecvați și rezultatele așteptate  sunt clar definite, 
acestea vor fi indepliniți realizȃnd activitățile (măsuri, proceduri,activități de sprijin) 
prevăzute în cadrul SDL cu  resursele alocate acestora. 

În urma evaluarii coerenței logice, a rigorii conceptuale, a fezabilității activităților 
conform resurselor financiare disponibile și a măsurii în care activitățile stabilite initial sunt 
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încă relevante s-a constat faptul că logica intervenției SDL GAL „ Colinele Prahovei”  este 
forelevanta si coerenta. 
 
Recomandări	
	

Se recomanda o verificare mai riguroasa si mai des realizata a dinamicii nevoilor din 
teritoriul GAL, si in masura in care este posibil si mai exista alocare financiara disponibila, o 
sinergie si o complementaritate mai mare intre masuri, in special in zona agricola. 
 

TEMA	II	‐	CONTRIBUŢIA	OPERAȚIUNILOR	REALIZATE	LA	ATINGEREA	
OBIECTIVELOR	PREVĂZUTE	DE	STRATEGIE	

	
Intrebare	1:	În ce măsură au fost atinse obiectivele strategiei sau care este probabilitatea 
atingerii acestor obiective în viitor, având în vedere progresul înregistrat până la data 
evaluării? 

Intrebare	2:		In ce masura a contribuit strategia la cresterea gradului de ocupare a fortei 
de munca la nivelul teritoriului? 

Constatări	și	concluzii	
	

Se constata ca prin intermediul actualei Strategii de Dezvoltare Locala a crescut si s-
a diversificat numarul activitatilor non agricole din teritoriul GAL Colinele Prahovei, tinerii 
avand un rol importanta in acest lucru, si s-au creat numeroase locuri de munca, in special 
in zona non agricola, ca urmare a dezvoltarii sectorului agricol din perioada anterioara de 
programare.  

Masura de sprijin forfetar non agricol a fost cea mai cautata masura la nivelul GAL, 
chiar daca sprijinul financiar acordat a fost de numai 25.000 euro si beneficiarii au fost 
obligati sa creze un loc nou de munca, cerinta pe aceasta masura a fost din ce in ce mai mare 
pe masura ce s-a promovat strategia si pe masura ce unii beneficiari au primit sprijinul. Astfel 
impactul masurii a fost unul major, nefiind doar un beneficiu privat al celor care au depus 
proiectele ci avand si un caracter de imbunatatire la nivel social, creandu-se concurenta, 
crescandu-se calitatea serviciilor si mai ales posibilitatea ocuparii locurilor de munca. 

 
In momentul evaluarii alocarea financiara a SDL GAL „Colinele Prahovei” era 

acoperita in proportie de 67,25% de proiectele contractate, insa valoarea disponibila totala 
este de aproximativ 150.000 euro, existant proiecte selectate si aflate in evaluare la 
momentul 01.10.2018.  

Conform datelor prezentate anterior se poate afirma ca obiectivele propuse prin SDL 
vor fi realizate 
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Recomandări	
	

Pentru realizarea mai rapida a implementarii proiectelor si absorbirea cat mai aproape 
de 100% a alocarii financiare GAL „ Colinele Prahovei” propune urmatoarele: 

‐ Scurtarea termenului de evaluare la GAL; 
‐ Promovarea masurilor pe care mai exista alocare financiara 
‐ Redistribuirea alocarii financiare ramase catre masurile pe care este cerere mai 

mare sau care au un impact catre un numar mai mare de persoane 
‐ Diseminarea/ Promovarea proiectelor de succes 

TEMA	III.	VALOAREA	ADĂUGATĂ	DATORATĂ	METODEI	LEADER	
	

Intrebare	1:		Ce beneficii au fost obtinute datorita metodei LEADER? 

Constatări	și	concluzii	
 

Beneficiile aplicarii metodei LEADER sunt multiple si implementarea SDL GAL 
Colinele Prahovei este dovada ca aceasta functioneaza cu succes. Prin metoda LEADER si 
abordarea ei de jos in sus, cei care nu se credeau auziti au avut un cuvant de spus si au 
vazut ca sunt importanti si au acces la dezvoltare cu ajutorul fondurilor europene.  
 In stabilirea nevoilor la momentul scrierii SDL s-a incercat o complementaritate a 
masurilor astfel incat sa se gaseasca o rezolvare la principalele probleme intalnite in 
teritoriu (lipsa curajului asocierii, problemele sociale, promovarea micilor producatori, 
promovarea culturii si traditiilor, schimbarea de mentalitati) si s-a observat ca acest lucru a 
fost realizat in cea mai mare parte, urmand ca primele caramizi puse prin intermediul 
acestei Strategii sa reprezinte punctul de plecare pentru o dezvoltare durabila lunga si 
benefica. 
 Prin abordarea LEADER s-a finantat un proiect social destinat copiilor din 4 UAT-uri 
membre GAL. Atat copii din familii cu venituri mici, cat si copii din randul minoritatii etnice 
beneficiaza de dotari moderne pentru realizarea unei activitati educational-sportive si cel 
mai important de un mijloc de transport nou si sigur care le da posibilitatea practicarii 
acestui sport. Acest lucru faciliteaza si incluziunea sociala si ajuta la creearea unei 
mentalitati sanatoase. 
 Un alt beneficiu al metodei LEADER este posibilitatea data UAT-urilor care nu au 
avut o baza informationala solida de a avea acces la informatii in ceea ce priveste conditiile 
de accesare si de implementare a unui proiect finantat prin fonduri europene si de a testa , 
cu sustinerea echipei tenice a GAL, modalitatea de implementare a acestuia. Chiar daca 
suportul oferit de GAL a fost la nivel de informatii, rolul a fost de a ghida beneficiarul si de 
a-i da siguranta ca nu este singur intr-un domeniul nou pentru el, in care existau foarte 
multe ideii preconcepute. Se poate afirma ca astfel s-au schimbat mentalitati, dupa cum 
reiese din continutul raportului de evaluare 4 UAT-uri care nu au accesat fonduri europene 
au depus si implementat (Comuna Telega chiar a finalizat) un proiect cu finantare 
europeana. 
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 Cea mai acerba problema a locuitoriulor din GAL este promovarea. Mestesugurile si 
micii fermieri mor deoarece produsele lor  de o calitate deosebita nu este cunoscuta nici 
macar in comuna sau in comunele invecinate, fara sa aducem vorba de persoanele din afara 
zonei. In acest scop, stimuland inclinarea unui numar tot mai mare de persoane pentru 
sport si mai ales mersul pe bicicleta, s-a creat un proiect atipic care sa promoveze atat 
sportul si o educatie sanatoasa, dar care sa promoveze si frumusetea teritoriului GAL, micii 
producatori locali si produsele acestora si sa fie o oportunitatea pentru persoane din toata 
tara si din afara tarii sa viziteze teritoriul GAL. Aceasta posibilitate este data tot de metoda 
LEADER. 
	
Recomandări	
	
	 Respectarea principiilor e baza LEADER nu numai in scrierea si implementarea SDL 
a GAL ci si in scrierea si implementare Strategiilor locale ale fiecarui UAT in parte. O alta 
recomandare ar fi diseminarea mai mare a informatiilor cu privire la SDL, dar nu numai ca 
si rezultate ci si nevoile identificate initial la momentul realizarii Strategiei si gradul de 
rezolvare al acestora. De asemena se poate realiza si o diseminare a problemelor/ nevoilor 
nou intalnite aparute ca efect al dinamicii actualei implementari. 
 Un accent mai mare pe proiectele de cooperare. Chiar daca GAL Colinele Prahovei 
intentioneaza sa depune proiecte de cooperare, tematicile acestora pot fi diversificate ca 
apritie a unor nevoi nou identificate.  
 

TEMA	IV	FACTORI	DE	SUCCES/INSUCCES.	MECANISMUL	DE	
IMPLEMENTARE	A	STRATEGIEI	
	
Intrebare	1:		Care sunt factorii interni și externi care au influențat sau influențează 
(pozitiv sau negativ) implementarea strategiei și rezultatele obținute?  
Ce măsuri au fost adoptate până la data evaluării și cu ce efecte? 
 Ce măsuri sunt încă necesare? 

Constatări	și	concluzii	
	
 Strategia GAL Colinele Prahovei, ca si intreaga implemetare a ei, este realizata de 
catre echipa tehnica GAL, nu este externalizata si nu s-a apelat la serviciile firmelor de 
consultanta. Ea este realizata in concordanta cu specificul local, dupa cum a reiesit el la 
momentul scrierii acesteia. In ceea ce priveste interesul pe care comunitatea locala l-a avut 
pentru activitatea GAL, acest lucru reiese din faptul ca peste 67% din alocarea financiara 
pentru proiecte a fost deja contractata, si peste 25% platita, iar valoarea proiectelor depuse 
la GAL depaseste alocarea SDL. Astfel rezulta ca intreaga comunitate a colaburat cu echipa 
GAL, iar odata cu aceasta si echipa de scriere si implementare a primit increderea 
comunitatii. 
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În implementarea strategiei de dezvoltare locală s-au întȃmpinat dificultăți 
procedurale și administrative  si termene depasite care au  încetinit contractarea 
proiectelor. Aceste aspecte insa au fost depasite cu succes si luate in calcul inca de la 
inceputul lansarilor de sesiuni. Din acest moment prima sesiune de depunere proiecte 
lansata a fost in luna iunie 2017 si a fost o masura pentru beneficiarii publici, in special cei 
care preconizau ca vor realiza proiecte cu constructii – montaj. 

Recomandări	
	

Pentru o scadere a riscurilor de neindeplinire a indicatorilor ar fi utila diseminarea 
informatiei si mai ales monitorizarea permanenta a proiectelor aflate in implementare si 
realizarea de acte aditionale pe parcursul implementarii care sa regleze sumele rezultate 
din achizitii, astfel incat o posibila diminuare de buget sa poata fi redistribuita in cadrul 
masurilor din SDL GAL, pentru a eficientiza activitatea si a scadea posibilele pierderi de 
finantare. 

 
TEMA	V	CONTRIBUȚIA	SDL	LA	ARIA	DE	INTERVENȚIE	6B	
	
Intrebare	1:	În ce măsură a sprijinit SDL dezvoltarea locală în zonele rurale? 
 

Constatări	și	concluzii	
 

Deoarece masura M7/6A “Dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor de bază în 
teritoriul GAL” este o masura dedicate tuturor UAT-urilor din teritoriul sau, echipa GAL a 
incercat sa raspunda nevoilor identificate e acestea. In consecinta s-a modificat fisa masurii 
din SDL astfel incat o parte cat mai mare dintre nevoi sa fie acoperite. In acest fel au putut 
accesa fonduri europene si UAT-uri care nu puteau accesa la nivel national deoarece nu 
indeplineau punctajele minime sau criteriile de eligibilitate. In acelasi timp deoarece 
valoarea proiectelor nu a fost mare comparative cu alocarile disponibile la nivel national si 
implementarea proiectelor a fost mai usoara din punct de vedere al fondurilor. In concluzie 
contributia SDL la aria de interventie 6B a fost una mare cu impact deosebit, proiectele 
propuse rezolvand nevoi si generand plus valoare serviciilor oferite cetatenilor si 
realizarea de economii (in cazul achizitiilor de echipamente si utilaje) la bugetul local. 

 

Recomandări	
 

O mai mare promovare a proiectelor de infrastructura si intalniri sau instruiri cu 
reprezentantiii UAT-urilor pentru a invata unii de la ceilalti si de a evita repetarea unor 
erori. 
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TEMA	VII	MULTIPLICAREA	SDL	
 
Intrebare	1:		In ce masura rezultatele obtinute  prin implementarea SDL pot fi multiplicate 
in afara teritoriului GAL? 
 
Constatări	și	concluzii	

	
GAL Colinele Prahovei a incercat promovarea si diseminarea SDL , a teritoriului si 

producatorilor locali atat la nivel local, judetean, national sau international. Prin 
participarile la intalnirile ELARD in parteneriat cu RNDR si REDR echipa GAL a preomovat 
imaginea GAL Colinele Prahovei, teritoriul sau si proiectele de succes prin pliantele si 
brosurile oferite altor LAG-uri . De ademenea a fost gazda a doua delegatii una din Estonia 
si una din Franta tot in ideea de schimburi de informatii si de prezentare a teritoriului GAL , 
a frumusetilor acestuia si a oamenilor minunati care locuiesc pe meleagurile romanesti. In 
viitor GAL-ul isi propune accesarea proiectelor de cooperare, atat pe componenta A cat si 
pe componenta B din cadru masurii 19.3, proiecte atat la nivel national cat si transnational. 

	
Recomandări	
	
	 Realizarea mai multor proiecte de cooperare nationale si/ sau transnationale , pe 
diferite tematici si participarea la targuri internationale, in scopul promovarii teritoriului 
GAL, a culturii si traditiilor locale (inclusiv mestesugurile) si a producatoriulor locali. 

	
CAPITOLUL	IV		‐	CONCLUZII,	RECOMANDARI	si	LECTII	INVATATE	
	
In	 Concluzie	 Stratega	 GAL	 Colinele	 Prahovei	 este	 o	 structura	 care	 respecta	

principiile	de	baza	ale	LEADER,	a	 fost	conceputa	cu	simt	de	raspundere	respectand	
principiul	de	jos	in	jus,	adica	pornind	de	la	nevoile	teritoriului	GAL,	este	coerenta	si	
cuprinde	 masuri	 complementare	 si	 cu	 elemente	 de	 sinergie	 intre	 cele	 8	masuri	
propuse,	se	adreseaza	tuturor	categoriilor	de	beneficiari,	atat	din	domeniul	agricol	
cat	si	non‐	agricol,	atat	ONG‐urilor	cat	si	UAT‐urilor,	atat	beneficiarilor	individuali	cat	
si	formelor	asociative,	iar	gama	de	beneficiari	indirecti	este	una	diversificata,	formata	
ata	 din	 tineri,	 cat	 si	 din	 femei,	 persoane	 apartinand	 minoritatilor	 etnice	 sau	
grupurilor	vulnerabile.	

Dat	 fiind	 ca	 pana	 la	momentul	 evaluarii	 SDL	 s‐au	 contractat	 67,	 45%	 din	
alocarea	financiara	pentru	proiecte	si	22,36	%	din	aceasta	a	fost	si	platita,	iar	valoarea	
totala	 a	proiectelor	depuse	 a	depasit	 valoarea	 totala	 a	 alocarii	bugetare,	 se	poate	
spune	ca	este	o	Strategie	care	corespunde	teritoriului	GAL	

	
Ca	si	recomandari	este	necesara	promovarea	proiectelor	de	succes	din	Gal,	a	

proiectului	atipic	 care	are	un	 impact	deosebit	 la	nivelul	 teritoriului	GAL	 si	pentru	
locuitorii	 celor	 14	 UAT‐uri	membre,	 promovarea	 tuturor	 lucrurilor	 si	 oamenilor	
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deosebiti	din	teritoriul	„	Colinele	Prahovei”	la	targuri	si	festivaluri	internationale	si	
crearea	 a	 cat	mai	multe	 proiecte	 de	 cooperare	 deoarece	 este	 foarte	 important	 sa	
invatam	de	la	altii,	sa	stabilim	unde	ne	situam	si	unde	ar	fi	mai	bine	sa	ne	indreptam.	
 
Lecțiile învățate sunt următoarele: 

1. Deși Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Colinele Prahovei este una structurată și 

adaptată nevoilor teritoriului, periodic aceasta trebuie actiualizata tinand cont de 

dinamica nevoilor din teritoriu.. 

2. Diseminarea informatiilor trebuie facuta mai mult, prin mai multe mijloace de 

comunicare si trebuie crescut interesul tinerilor in participarea la dezvoltarea locala. 

Un mijloc de crestere a acestui lucru este implicarea lor in activitatile de animare si 

participare la targuri.	

3. O strategiei de dezvoltare locală cu măsuri atipice și inovative este mai greu de 

implementat față de o strategie cu  măsuri standard, dar impactul acestora poate avea 

efectele pe care LEADER-ul le promoveaza. 

	

 

 


