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Prefață 

 

Documentul reprezintă evaluarea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală 

2014-2020 în perioada 18.11.2016-1.10.2018 și este elaborată de către Asociația 

LEADER „Csík”. 

 

Grupul de Acțiune Locală „Csík” are în componență 24 unități administrativ-teritoriale 

și se regăsește printre cele mai mari teritorii LEADER din România. Asociația LEADER 

„Csík” a fost înființată în anul 2010. În anul 2012 a încheiat primul contract pentru 

implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală aferentă perioadei de planificare 2007-

2013, în cadrul căreia, prin cele 112 proiecte finanțate, a utilizat 95,98% din bugetul 

de 2 399 000 euro alocat pentru dezvoltare. 

 

Strategia de Dezvoltare Locală 2014-2020 a fost realizată în primele luni ale anului 

2016, în urma unui proces complex de documentare, analiză și consultare tematică și 

sectorială. Ea a fost aprobată de Adunarea Generală în 31.03.2016. În urma evaluării 

de către Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 

Rurale, după procesul de bonusare, Asociației i s-a alocat un fond total de dezvoltare 

în valoare de 3 235 640 euro, iar semnarea contractului pentru implementare a avut 

loc la 18.11.2016. 

 

Evaluarea reflectă rezultatele obținute până la data de 1.10.2018, deci aproape o 

perioadă de doi ani de la implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală  

 

În vederea elaborării documentului, Asociația LEADER „Csík”, prin Hotărârea 

18/15.11.2018 a Consiliului Director, a aprobat Planul de evaluare și a desemnat 

Comitetul de coordonare a evaluării, după cum urmează: 

1. András Zoltán, președinte GAL 

2. Panaite Aurora, membru parteneriat GAL 

3. Mátéffy Mária-Aranka, director executiv GAL 

4. Berényi Ágnes, angajat GAL 

5. Butyka Loránd, angajat GAL 

6. Koszta Csaba János, angajat GAL 

7. Köllő Tímea, angajat GAL 

 



 

 

 

Rezumat 

 

Asociația LEADER ”Csík” s-a angajat să implementeze Strategia de Dezvoltare Locală 

în valoare 3 235 640 euro, pentru care a încheiat contractul cadru și primul contract 

subsecvent în data de 18.11.2016. Această sumă a plasat Asociația printre primele 10 

GAL-uri din România după mărimea fondului de dezvoltare. Din cele 11 măsuri, până 

la data de 1.10.2018, au fost lansate 10, reprezentând 93,50% din fondul alocat pentru 

dezvoltarea locală. O măsură a fost condiționată de lansarea, în prealabil, a unei alte 

măsuri, prin care s-au putut crea premise favorabile pentru proiectele depuse ulterior. 

În urma mediatizării apelurilor prin afișe, mass-media și internet, s-au depus 72 de 

proiecte, din care 64 se află în curs de notificare/contactare/implementare, valoarea 

acestora fiind 2 532 280 euro (78,26% din suma destinată implementării Strategiei de 

Dezvoltare Locală 2014-2020). La două măsuri, fondul alocat măsurii a fost consumat 

în totalitate, iar la alte trei măsuri, absorbția a fost de peste 90%. Cu toate că 

majoritatea măsurilor nu a impus necesitatea cofinanțării, totuși, pentru 

implementarea proiectelor, beneficiarii au mai mobilizat încă 806 863 euro 

contribuție proprie. Astfel, se poate spune că fiecare euro investit în dezvoltare a 

generat o creștere de 32%, calculată pe perioada implementării. 

 

Având în vedere faptul că în momentul evaluării nu sunt finalizate proiectele depuse, 

realizarea obiectivelor propuse prin SDL se poate aprecia doar prin angajamentele 

luate la nivelul fiecărui proiect. În acest context se poate spune că după angajarea a 

78,26% din fondul de dezvoltare, majoritatea indicatorilor au fost deja atinși și se 

preconizează o depășire a angajamentelor asumate în Strategie. Acest fapt se 

datorează în primul rând evaluării prudente a rezultatelor la elaborarea strategiilor și 

utilizării doar a indicatorilor strict legați de prioritățile stabilite în Regulamentul (UE) 

1305/2013. 

 

La elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală, actorii locali au accentuat necesitatea 

asigurării accesului la sumele destinate dezvoltării locale într-o măsură cât mai 

echitabilă. De aceea, au stabilit ca sumele maxime, la măsurile lansate, să fie de 50 000 

euro pentru autoritățile publice locale, excepțiile fiind condiționate de consensul 

tuturor comunelor din microregiunea respectivă. Astfel, valoarea medie a proiectelor 

depuse a fost de 39 566 euro, și fiecare comună din zona de acoperire a Grupului de 

Acțiune Locală a beneficiat de finanțare, în valoare mai mare decât media proiectelor. 



 

 

 

localitate Suma (euro) 
Mădăraș 358 272 
Sînmartin 245 448 
Tomești 177 424 
Lunca de Jos 170 000 
Leliceni 163 984 
Tușnad 139 950 
Sîndominic 124 569 
Mihăileni 104 555 
Dănești 99 643 
Păuleni Ciuc 98 689 
Plăieșii de Jos 90 000 
Racu 83 470 
Frumoasa 81 279 
Ciucsângeorgiu 70 000 
Cîrța 68 398 
Ciceu 59 772 
Sîncrăieni 58 183 
Orașul Bălan 57 953 
Băile Tușnad 51 396 
Cozmeni 50 000 
Sînsimion 49 980 
Sîntimbru 49 952 
Lunca de Sus 39 858 
Siculeni 39 607 

Tabelul 1. Valoarea proiectelor pe unitățile administrativ-teritoriale (sursă: baze de 

date) 

 

Din punct de vedere al dezvoltării economiei locale, cel mai important indicator este 

crearea locurilor de muncă. În Strategia de Dezvoltare Locală 2014-2020, Asociația 

LEADER ”Csík” și-a propus să creeze 8 noi locuri de muncă. În proiectele depuse și 

aflate în faza de contractare/implementare, beneficiarii s-au angajat să creeze 21 de 

noi locuri de muncă, la care se mai adaugă și cei 6 tineri fermieri. Realizarea 

indicatorului într-un procent atât de ridicat este foarte îmbucurătoare și binevenită, 

dar evidențiază și o prudență excesivă care trebuie avută în vedere în faza de elaborare 

a strategiei, pentru ca modificările ulterioare ale metodologiei de implementare să nu 

producă efecte care îngreunează sau chiar împiedică realizarea indicatorilor. Mai 

trebuie menționat faptul că se constată un interes mai mare pentru fondurile de 

finanțare deoarece datorită schimbărilor intervenite la nivel European privind piața 

muncii și siguranța, tot mai mulți din cei plecați în străinătate preferă să se întoarcă. 



 

 

 

 

Cu toate că sprijinirea populației tinere nu a fost stabilită ca o prioritate a Strategiei, 

vârsta medie a beneficiarilor a fost de 42,31 de ani, mai scăzută la tinerii fermieri 

(28,33 ani) și la sectorul antreprenorial (40,25 ani). 

 

În ceea ce privește logica de intervenție a Strategiei de Dezvoltare Locală se poate 

afirma că ea a fost în continuare relevantă față de nevoile socio-economice și 

potențialul de dezvoltare al teritoriului. În perioada evaluării, Strategia de Dezvoltare 

Locală a Asociației LEADER „Csík” a fost modificată de patru ori: în trei cazuri au fost 

operate modificări în fișa măsurilor (considerate de metodologie modificări 

complexe) și o dată au fost introduse sarcini noi în fișa posturilor pentru angajații 

Asociației. Dintre aceste intervenții doar două pot fi considerate mari. Necesitatea lor 

a apărut ca răspuns la schimbările de conjunctură intervenite și nu au influențat 

semnificativ nevoile locale identificate la elaborarea Strategiei. 

 

În ceea ce privește coerența logicii intervenției care stă la baza Strategiei de Dezvoltare 

Locală, încă din faza de planificare ne-a fost clar că fondul alocat implementării 

Strategiei de Dezvoltare Locală nu va fi suficient pentru rezolvarea tuturor 

problemelor depistate în cursul analizei teritoriului LEADER. Alocarea financiară 

aferentă unei măsuri fiind foarte limitată, s-a stabilit un nivel mai scăzut al 

indicatorilor pentru a exista o siguranță mai mare a realizării lor. Totodată, datorită 

faptului că în etapa de elaborare a Strategiei nu s-a putut aprecia în ce proporție vor fi 

depuse proiecte pentru atingerea fiecărui obiectiv (de exemplu care va fi numărul 

serviciilor publice modernizate și care va fi suma utilizată pentru renovarea 

instituțiilor de învățământ), nu a fost posibilă preconizarea rezultatelor. Astfel, pentru 

fiecare măsură, a fost stabilit un set de indicatori cuantificabili și verificabili, din care 

să se poată aprecia gradul de atingere al rezultatului obținut. 

 

Având în vedere progresul înregistrat până la data evaluării, probabilitatea atingerii 

obiectivelor Strategiei este mare. Concluzia este bazată pe baza pe sema răspunsurilor 

date la î ntreba rile de evaluare specifice formulate în chestionarele completate de către 

beneficiari. Astfel: 

- Sectorul antreprenorial a beneficiat de achiziționarea echipamentelor și 

creșterea numărului de clienți, care a generat și o creștere de peste 20% a venitului 

anual. Totodată s-a consemnat și o creștere a capacității capitalului uman, care este 



 

 

 

utilizabil la activitățile de marketing și stabilizarea poziției pe piața de desfacere. Au 

fost sprijinite mai multe activități desfășurate de femei, contribuind la întărirea 

poziției lor pe piața muncii și reducerea decalajelor. Din răspunsurile obținute s-a 

evidențiat faptul că prin proiectele LEADER au fost finanțate activități inovatoare, care 

la rândul lor au implicat alte idei ce merită a fi puse în aplicare. Astfel, majoritatea 

solicitanților s-au gândit la continuarea și perfecționarea activităților proprii.  

- În cazul proiectelor depuse de autoritățile publice locale, s-a evidențiat faptul 

că prin proiecte s-au realizat economii semnificative la bugetul local și a crescut 

performanța serviciilor publice. Este important de menționat că marea majoritate a 

beneficiarilor doresc să mai depună cereri de finanțare, au idei noi, au dobândit 

experiența necesară pentru continuarea dezvoltării, au încredere în proiectele 

finanțate prin fondurile nerambursabile și în instituțiile care acționează pentru 

implementarea acestora.  

 

Pentru evaluarea beneficiilor obținute prin metoda LEADER, au fost interpretate 

chestionarele completate de beneficiari. Astfel, s-a observat o creștere semnificativă a 

capitalului social. Beneficiarii publici au evidențiat în mod expres atitudinea pro activă 

venită atât din partea aparatului propriu al primăriilor cât și din partea populației. 

Guvernanța locală a prezentat o îmbunătățire medie, mai ales la implicarea sporită a 

comunității și a factorilor interesați în luarea deciziilor. Acest fapt prevestește o 

maturizare a populației, o creștere a capacității de observare și prezentare a 

problemelor locale, a participării active la consultațiile organizate de către autorități, 

a exprimării propriilor păreri și uneori a acceptării diferențelor de păreri. Tot la acest 

criteriu s-a evidențiat și o creștere ridicată a capacității de gestionare a fondurilor 

publice (nu neapărat pe seama implementării proiectului LEADER). Îmbunătățirea 

calității vieții s-a realizat prin înființarea celor 27 locuri de muncă, față de cele 8 

asumate de SDL. Pe tema inovației, îmbunătățirea poate fi considerată medie, deoarece 

marea majoritate a proiectelor abordează mai mult soluții existente în teritoriu decât 

soluțiilor noi, importate. Implicarea autorităților publice locale în teme legate de: 

educație privind protecția mediului, dotarea organizațiilor non-guvernamentale sau 

prelucrarea deșeurilor forestiere, poate fi considerată un succes. 

 

Prin interpretarea chestionarelor s-a evidențiat faptul că pentru beneficiari, cel mai 

important factor intern care favorizează în sens pozitiv dezvoltarea locală este 

comunicarea, iar pentru autoritățile publice locale, implicarea personalului angajat. 



 

 

 

Totodată, atitudinea de implicare a populației oferă factorilor de decizie un sprijin 

moral, ceea ce presupune că este indicat să se apeleze mai des la populație în vederea 

soluționării problemelor existente la nivel local. Atitudinea personalului CRFIR a fost, 

de asemenea, evidențiată ca factor extern pozitiv. A fost menționată o schimbare 

semnificată în abordarea beneficiarilor, gestionarea cererilor legate de implementarea 

proiectelor și soluționarea problemelor apărute. În ceea ce privește factorii negativi, 

printre cei interni, pe primul loc, s-a situat lipsa de capital și lipsa personalului cu 

pregătire de specialitate, autoritățile publice neavând posibilitatea să mărească 

numărul angajaților. Ca factor negativ extern s-a evidențiat lipsa firmelor de 

consultanță cu personal pregătit, care să facă față volumului mare de cereri de 

finanțare. 

 

În ceea ce privește realizarea indicatorilor impuși de AM PNDR pentru această 

perioadă, evidențiem următoarele: există 51 proiecte contractate cu o valoare totală 

de 1.880.942 euro, ceea ce reprezintă 56.90% din suma alocată Măsurii 19.2, și 

45.52% din suma totală (Măsurile 19.2 și 19.4). Suma plătită pentru proiectele 

contractate este de 675.419,3 euro, ceea ce reprezintă 20,87%, respectiv 16,70%. 

 

  



 

 

 

Context 

 

Teritoriul Grupului de Acțiune Locală „Csík” cuprinde depresiunea intramontană a 

Ciucului și se întinde pe o suprafață de 1.967,14 km². Are în componență 24 unități 

administrativ-teritoriale și, conform datelor Recensământului din anul 2011, 

populaţia teritoriului a fost de 71.905 locuitori. Astfel, Grupul de Acțiune Locală „Csík” 

se regăsește printre cele mai mari teritorii LEADER din România. Asociația LEADER 

„Csík” a fost înființată în anul 2010, iar în 2012 a încheiat primul contract pentru 

implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală aferentă perioadei de planificare 2007-

2013. În această perioadă a finanțat 112 proiecte și a utilizat 95,98% din bugetul de 

2.399.000 euro alocat pentru dezvoltare. 

 

Pentru realizarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020, Asociația LEADER „Csík” 

a desfășurat multiple activități: de animare, întâlniri cu partenerii și implicarea 

comunităților locale în elaborarea SDL în cadrul sub-măsurii 19.1 ”Sprijin pregătitor 

pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” în perioada 14 ianuarie – 31 

martie 2016. În vederea implicării populației într-o măsură mai largă, eleborarea SDL 

a fost popularizată prin afișe A3 color postate în fiecare comună, prin cutii colectoare 

de idei amplasate în fiecare primărie, și prin mass media locală (Csíki Hírlap, Hargita 

Népe și Informația Harghitei). De asemenea, au fost difuzate informații legate de cutiile 

de colectare a ideilor de proiecte, respectiv de posibilitatea de trimitere a acestor idei 

prin aplicația paginii de internet a Asociației, www.csikleader.ro. Au fost vizitate toate 

comunele și orașele din zona LEADER și, în cadrul discuțiilor individuale cu primarii, 

s-au întocmit fișe ale localităților. S-au consemnat principalele oportunități și nevoi 

semnalate pentru dezvoltarea rurală. S-au colectat idei de proiecte de la persoane 

fizice și juridice care au venit la sediul Asociației pentru a se interesa de posibilități 

viitoare de aplicare. În urma colectării chestionarelor introduse în cutii și completate 

on-line, a bazelor de date realizate în cursul vizitelor de teren și a consultării 

cetățenilor care au venit la sediul Asociației, s-a realizat o bază complexă de date cu 

394 de idei de proiecte identificate, care au fost prelucrate prin metode statistice. Au 

fost organizate întâlniri tematice (ONG, Instituții publice, IMM, parteneriat) și grupuri 

de lucru sectoriale (Cultură și moștenire construită, agricultură, economie, alimentare, 

grupuri de producători, mediu și climă, turism rural/ecoturism, social și minorități), 

la care au participat 165 de persoane. La întâlniri și la grupurile de lucru s-au formulat 

34 de propuneri generale privind elaborarea strategiei și 132 idei de proiecte. 

http://www.csikleader.ro/


 

 

 

Problemele identificate au fost trecute în analiza SWOT și s-a finalizat diagnosticul 

teritoriului. Propunerile și ideile au fost expuse la întâlnirea Adunării Generale, unde 

reprezentanții parteneriatelor au avut posibilitatea de a consulta și de a formula păreri 

și de a face propuneri referitoare la alocarea financiară pentru măsurile stabilite. 

Adunarea Generală a aprobat Strategia la 31 martie 2016, după o ultimă consultare cu 

specialiștii care au elaborat strategiile locale pentru UAT-urile din aria LEADER. 

Stategia de Dezvoltare Locală a propus 11 măsuri care să contribuie la obiectivele şi 

prioritățile UE de dezvoltare rurală ale PAC și, implicit, la domeniile de intervenție ale 

acestora, cu trei obiective specifice: Îmbunătățirea calității vieții în spațiul rural, 

dezvoltarea economică și cooperarea actorilor sociali și economici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Obiectivele specifice și măsurile Stretegiei de Dezvoltare Locală 

 

Pentru implementarea Strategiei, Asociației LEADER „Csík” i s-au alocat 3.235.640 

euro, iar după semnarea contractului C19401011011672115064/18.11.2016, 

încheiat cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Agricole, la sfârșitul anului 2016 s-

au demarat activitățile necesare lansării măsurilor.  
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Măsură suma 
nr. de proiecte 

preconizate  

M1/1A Înființare prin cooperare a formelor de 

integrare agricole și de mediu 
30.000 3 

M2/2B Sprijinirea tinerilor fermieri 240.340 6 

M3/3A Sprijinirea investițiilor formelor de 

integrare agricole noi și a celor existente 
210.350 2 

M 4/4A Protejarea patrimoniului natural 60.150 1 

M5/6A Înființarea întreprinderilor neagricole 192.300 4 

M6/6A Dezvoltarea întreprinderilor neagricole 408.700 8 

M7/6A Investiții pentru ocuparea grupurilor 

marginalizate 
240.400 3 

M8/6B Dezvoltarea armonioasă a spațiului rural 781.300 11 

M9/6B Sprijinirea înființării centrelor 

comunitare multifuncționale 
360.550 2 

M10/6B Ocrotirea moștenirii rurale 480.750 5 

M11/6B Îmbunătățirea infrastructurii și 

dezvoltarea societății civile 
230.800 10 

Total 3.235.640 55 

Tabelul 2. Măsurile strategiei și numărul proiectelor preconizate 

 

 

 

 

  



 

 

 

Scopul și obiectivele evaluării 

 
Scopul evaluării reprezintă analiza intensă pentru o perioadă determinată, care 

examinează printr-o manieră sistematică şi obiectivă relevanţa, eficienţa, eficacitatea, 

impactul, sustenabilitatea, performanţa și succesul strategiei de dezvoltare locală.  

 

Obiectivul principal al evaluării este obținerea informațiilor privind aspectele care 

funcţionează şi care nu funcţionează, aflarea motivelor pentru care se întâmplă acest 

lucru și furnizarea recomandărilor necesare îmbunătăţirii implementării și 

rezultatelor unei intervenții. 
 

 

  



 

 

 

Metodologia de evaluare 

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

strategiei, studiul și analiza documentelor și a datelor administrative, sondajul de 

opinie și interviul. Astfel s-a reușit triangularea surselor de date pentru o exactitate 

mai ridicată a analizei. 

Întrebările de evaluare și criteriile de evaluare au fost următoarele: 

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

relevantă față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare al 

teritoriului? 

2. Cât de coerentă este logica intervenției care stă la baza strategiei de dezvoltare 

locală? 

3. a/. În ce măsură a contribuit proiectul la îmbunătățirea competitivității firmei 

și la crearea unui loc de muncă? Pentru sectorul anteprenorial:  

(Criterii de evaluare: tehnologii noi utilizate, echipamente achiziționate, 

creșterea numărului potențialilor clienți după implementarea proiectului, 

creșterea venitului anual, avantaje secundare/competitivitate, stabilitate, 

marketing, recunoaștere, piață de desfacere, etc., inovarea, ocuparea forței de 

muncă, inclusiv femei și tineri) 

b/. În ce măsură a contribuit proiectul la realizarea unor economii la bugetul 

local, la angajarea personalului, la creșterea performanței serviciului public sau 

la siguranța locuitorilor, în ce măsură a fost posibilă implicarea femeilor, și s-au 

evaluat efectele obținute prin metoda LEADER (îmbunătățirea capitalului 

uman, a guvernanței locale și a calității vieții) în urma implementării 

proiectelor. Pentru autoritățile publice locale:  

4. Ce beneficii au fost obținute datorită metodei LEADER ? (dezvoltarea capitalului 

social local, rezultatele obținute prin implementarea strategiei, îmbunătățirea 

guvernanței locale) 

5. Care sunt factorii interni și externi care au influențat sau influențează (pozitiv 

sau negativ) implementarea strategiei și rezultatele obținute?  

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

Au fost elaborate chestionare prin care beneficiarii proiectelor au putut asigura un 

feed-back asupra experiențelor dobândite în cursul implementării, separat pentru 

beneficiarii publici și cei privați. Având însă în vedere numărul scăzut de proiecte (64), 

numărul chestionarelor a fost destul de mic pentru a fi posibile alegerea unui eșantion 

reprezentativ și o evaluare corectă din punct de vedere sociologic a răspunsurilor 

(răspunsurile primite fiind sub 80%). Pentru compensare au fost realizate interviuri 

cu reprezentanții celor trei asociații microregionale, care, în totalitate, includ toate 

comunele din teritoriul LEADER și alți reprezentanți ai actorilor locali, în număr de 11.   



 

 

 

Constatările și concluziile evaluării 

 

După semnarea contractului prin care Asociației LEADER ”Csík” s-a angajat să 

implementeze Strategia de Dezvoltare Locală în valoare 3.235.640 euro, prima 

activitate care s-a desfășurat a fost pregătirea apelurilor. Această activitate a inclus 

elaborarea documentației pentru lansarea măsurilor (cererea de finanțare, ghidul 

solicitantului, fișele de verificare și metodologia de verificare, fișele de evaluare, 

anexele obligatorii, etc.). Documentația completă pentru fiecare măsură a fost supusă 

aprobării Adunării Generale și a fost avizată de către CDRJ Neamț. A urmat 

promovarea care s-a făcut pe mai multe căi: articole în trei ziare județene (Hargita 

Népe, Csíki Hírlap și Informația Harghitei), postări pe site-ul propriu al Asociației 

LEADER „Csík” pe facebook și afișe cu informațiile de bază și trimitere la versiunile 

complete de pe internet puse la sediile primăriilor din localitățile arondate teritoriului 

LEADER. 

 

Lansarea măsurilor s-a derulat în următoarea ordine: 

 

 data măsuri 

1 31.05.2017 M8/8B 

2 30.06.2017 M9/6B 

3 31.07.2017 M1/1A, M2/2A 

4 31.08.2017 M4/4A, M5/6A, M6/6A 

5 30.09.2017 M11/6B 

6 31.01.2018 M8/6B, M10/6B 

7 28.02.2018 M2/2A 

8 31.03.2018 M6/6A, M7/7A 

9 31.05.2018 M1/1A, M9/6B 

10  31.08.2018 M6/6A, M11/6B 

Tabelul 3. Lansarea Măsurilor 

 

Informațiile legate de lansarea apelurilor de selecție au fost afișate și pe site-ul 

propriul al Asociației LEADER „Csík” www.csikleader.ro. În perioada evaluării, acest 

site a avut 3.488 utilizatori care, în 9.357 de sesiuni au vizitat 40.343 pagini, cu o 

durată medie de 3 minute și 37 secunde. Numărul cel mai mare de vizitatori a fost 

http://www.csikleader.ro/


 

 

 

măsurat în cursul lunii martie 2018, când pagina de internet a fost accesată de 293 

utilizatori. 

 

Fig. 2. Numărul de utilizatori care au accesat site-ul Asociației (sursă: 

https://analytics.google.com) 

 

Pagina facebook www.facebook.com/csikleader a Asociației unde, de asemenea au 

fost postate informații, a fost vizitată des și, în această perioadă a primit 110 like-uri. 

 

 

Fig. 3. Numărul de vizualizări pe facebook (sursă: date generate din pagina de 

facebook) 

 

Numărul mediu al utilizatorilor care au văzut o postare este între 250-350, dar în cazul 

unor postări acest număr a crescut până la 860. 

 

http://www.facebook.com/csikleader


 

 

 

 
Fig. 4. Numărul vizitatorilor unei postări (sursă: date generate din pagina de facebook) 

 

În perioada evaluării, în cadrul Asociației LEADER „Csík” s-au depus 72 de proiecte, 

din care 3 au fost neconforme, 2 retrase de către solicitanți, 3 declarate neeligibile la 

nivelul AFIR, iar celelalte au fost selectate prin 11 ședințe ale Comitetului de Selecție.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Fig. 5. Proiectele depuse (sursă: date interne) 

 

Se evidențiază numărul ridicat de proiecte eligibile, 64 din totalul de 72, reprezentând 

88,89%  , ceea ce se datorează în primul rând nivelului de pregătire a firmelor de 

consultanță și a beneficiarilor. Totuși, din feed-back-urile primite s-a evidențiat faptul 

că toate documentele necesare depunerii proiectelor au fost întocmite într-un mod 

clar și pe înțelesul tuturor. Deasemeni se poate consemna și faptul că față de perioada 

precedentă la faza de depunere a cererilor de finanțare este necesar un nivel de 

planificare tehnică mai mică (stadiul Studiu de fezabilitate). 

 

Procentul proiectelor neeligibile și respinse de către AFIR este un indicator care poate 

avea drept consecință o penalizare a GAL-ului la evaluarea implementării în perioada 

de referință (până la sfârșitul lunii septembrie 2019), iar de la GAL-urile, care nu au 

atins nivelul de performanță, vor fi recuperate sumele aferente penalizării. Conform 

Ghidului Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea Strategiilor de 

Dezvoltare Locală neîncadrarea în pragul maxim de 30% privind rata de eroare a 

evaluării proiectelor se va  aplica penalizarea. În momentul de față, din cele 69 de 

proiecte predate la CRFIR numai 3 au fost considerate neeligibile, ceea ce reprezintă 

4,35%.  

Astfel numărul total al proiectelor eligibile care s-au aflat în curs de 

notificare/contactare/implementare a fost de 64, în valoare de 2 532 280 euro. Acest 

3

64 proiecte eligibile 

(88,89%)

3 2

Proiecte depuse

neconforme eligibile neeligibile retrase



 

 

 

număr reprezintă 78,26% din suma de 3 235 640 euro destinată implementării 

Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020. Fondul alocat a fost consumat în totalitate 

în cazul a două măsuri, iar la alte trei măsuri absorbția a fost de peste 90%. 

  Suma inițială 

proiecte 

depuse suma solicitată 

% 

solicitat 

M1/1A 30 000 2 19 476 64.92% 

M2/2B 240 000 6 240 000 100.00% 

M3/3A 210 350 - 
 

0.00% 

M4/4A 60 150 2 59 796 99.41% 

M5/6A 240 000 6 240 000 100% 

M6/6A 361 340 10 339 077 93.84% 

M7/6B 240 400 1 70 000 29.12% 

M8/6B 947 300 19 890 656 94.02% 

M9/6B 360 550 2 360 550 100.00% 

M10/6B 314 750 5 209 352 66.51% 

M11/6B 230 800 11 103 373 44.79% 

  3 235 640 64 2 532 280 78.26% 

  100%   78.26% 
 

Tabelul 4. Proiecte depuse în perioada de evaluare și suma solicitată, pe măsuri  

Beneficiarii au mobilizat încă 806.863 euro contribuție proprie pentru implementarea 

celor 64 de proiecte Astfel se poate spune că pentru fiecare euro investit în dezvoltare 

s-a generat o creștere de 32%, calculată pe perioada implementării.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Valoarea crescută a fiecărui euro investit prin SDL  

Calculând cu această valoare în continuare, suma utilizată pentru implementarea 

Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020, la finalizare se va ridica la peste 4.250.000 

euro. 

 



 

 

 

La elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală s-a accentuat necesitatea asigurării 

accesului la sumele destinate dezvoltării locale într-o măsură cât mai echitabilă, 

stabilind sumele maxime ale măsurilor lansate. Având în vedere faptul că GAL-ul își 

desfășoară activitatea pe teritoriul a trei microregiuni coordonate fiecare de asociații 

care sunt formate conform cerințelor LEADER, s-a hotărât de comun acord, ca, din 

fiecare microregiune, doar un singur solicitant să poată depune un proiect mai mare 

(cu finanțare nerambursabilă de maximum 200.000 euro). În acest caz, la cererea de 

finanțare a trebuit atașată, ca anexă obligatorie, hotărârea asociației microregionale. 

În celelalte cazuri, sprijinul a fost stabilit la 50.000 euro. Astfel, valoarea maximă 

solicitată de un beneficiar a fost de 197.285 euro, suma cea mai mică de 7.953 euro, 

iar valoarea medie a proiectelor depuse de 39.566 euro. 

 
Fig. 6. Valoarea proiectelor depuse (sursă: baza de date a Asociației) 

 

Cel mai important indicator asumat din punct de vedere al dezvoltării locale este 

crearea locurilor de muncă.  

  

  

 Locuri de muncă asumate în 

SDL 

Locuri de muncă asumate 

prin proiectele depuse  diferență 

M2/2B 0 6 +6 

M5/6A 3 8 +5 

M6/6A 2 10 +8 
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M7/6B 2 1 -1 

M9/6B 1 2 +1 

 TOTAL 8 27 +19 

Tabelul 5. Indicatori asumați prin SDL și prin proiectele depuse  

 

În altă ordine de idei, cu toate că în Strategie nu a fost enunțat ca prioritate sprijinirea 

populației tinere, analiza vârstei beneficiarilor indică o vârstă medie de 42,31 de ani. 

Vârsta medie a tinerilor fermieri sprijiniți prin măsura M2/2A este 28,33 ani, cel mai 

tânăr beneficiar fiind de 23 de ani la data depunerii proiectului. În ceea ce privește 

sprijinirea sectorului anteprenorial, vârsta medie a beneficiarilor măsurii M5/6A este 

42,33 ani, iar a măsurii M6/6A de 39 ani. 

 

La evaluarea atingerii indicatorilor propuși trebuie avută în vedere faptul, că nu sunt 

încă proiecte finalizate, astfel se poate lua în considerare numai angajamentele făcute 

de beneficiari la depunerea cererilor de finanțare. Totuși, o abordare destul de corectă 

ne poate oferi stadiul implementării SDL din punctul de vedere al sumei contractate, 

raportate la perioada de demararea activităților de pregătire și până la ultimul termen 

la care trebuie să fie încheiate contractele, astfel ca implementarea proiectelor să fie 

posibilă în timp util și evaluatorii să aibă la dispoziție 90 de zile pentru verificarea 

documentelor și efectuarea plăților. Având în vedere că plata finală trebuie realizată 

înainte de decembrie 2021, se impune necesitatea semnării contractelor cel mult până 

30 septembrie 2020, deci la 1.412 zile de la 18 noiembrie 2016. Calculând cu cele 682 

zile până 1 octombrie 2018, cele 51 contracte, care însumează 1.880.942 euro, 

reprezintă 58% din suma care trebuie să ajungă în faza de contractare.  

 



 

 

 

 

 

Fig. 7. Stadiul implementării SDL comparativ cu timpul alocat 

 (sursă: baza de date a Asociației) 

 

Din figura 7 rezultă că atingerea indicatorilor este în curs de realizare, având un ușor 

avans față de timpul alocat pentru implentarea Strategiei de Dezvoltare Locală. 

De menționat că în această perioadă 2014-2020, depunerea cererilor de finanțare este 

relativ mai simplă, în schimb implementarea de după contractare este mai complexă 

și necesită o monitorizare și suport mai intens din partea Grupului de Acțiune Locală.  

 

Realizarea indicatorilor impuși de AM PNDR pentru această perioadă arată în felul 

următor: numărul proiectelor contractate este 51 cu o valoare totală de 1.880.942 

euro, care raportat la suma alocată Măsurii 19.2 este 56.90%, iar raportat la suma 

totală (19.2+19.4) este de 45.52%. Suma plătită pentru proiectele contractate este de 

675.419,3 euro, reprezentând 20,87%, respectiv 16,70%. 

(Chiar dacă nu face parte din prezenta evaluare, trebuie menționat faptul că în cursul 

lunilor octombrie-decembrie 2018 s-au mai semnat încă 10 contracte, astfel că la 

sfârșitul anului 2018 a fost contractat 59,98% din valoarea totală a funcționării 

(Măsurile 19.2 și 19.4), iar suma plătită s-a ridicat la 20,26%.)  

 

În continuare, evaluarea urmărește temele și întrebările de evaluare comune propuse 

de AM PNDR.  
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Logica intervenţiei Strategiei de Dezvoltare Locală 

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

relevantă față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare al 

teritoriului?  

 

În perioada evaluării, Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației LEADER „Csík” a fost 

modificată de patru ori. În trei situații au fost operate modificări în fișa măsurilor 

(considerate de metodologie modificări complexe) și o dată s-au introdus noi sarcini 

în fișa posturilor angajaților Asociației. 

Modificările sunt: 

Nr. 

crt.  

Nr. și data aviz  

AM PNDR 

Modificări efectuate Observații 

1 233103, 

233121/3.05.2017 

Modificări de sume 

alocate la măsuri care 

contribuie la aceeași 

prioritate  

Modificarea s-a realizat în 

vederea obținerii unor sume 

alocate care reprezintă multiplul 

sumelor care pot fi oferite la 

proiectele de tip forfetar.  

2 233634/13.11.2017 Realocare de sume între 

două măsuri care 

contribuie la aceeași 

prioritate 

Realocare realizată în urma 

modificării legislative, care a avut 

ca efect schimbarea unei anexe 

obligatorii la proiecte. 

3 216042/31.01.2018 Realocare de sume între 

două măsuri care 

contribuie la aceeași 

prioritate 

Suplimentarea sumei alocate la o 

măsură unde s-au selectat 

proiecte, dar nu au fost fonduri 

suficiente 

4 216564/18.09.2018 Modificări în fișele 

posturilor  

Introducerea de noi sarcini 

pentru angajați 

Tabelul. 6 Modificările de Strategia de Dezvoltare Locală 

 

Conform analizei acestor modificări, se poate concluziona că doar două din 

intervențiile realizate în perioada de evaluare au fost mai ample. Ambele au apărut ca 

răspuns la schimbările de conjunctură intervenite dar nu au influențat semnificativ 

nevoia locală identificată la elaborarea Strategiei:  

- Prin modificarea 233634/13.11.2017 s-a majorat fondul pentru Măsura M8/6B 

Dezvoltarea armonioasă a spațiului rural, din motiv că s-au întâmpinat greutăți la 



 

 

 

accesarea Măsurii M10/6B Ocrotirea moștenirii rurale. În cazul acestei măsuri, 

cererea de finanțare a presupus ca una din anexe să fie o Hotărâre a Consiliul Local 

precum că imobilul a fost inclus pe lista construcțiilor protejate de interes local 

(dar neclasificate, categoria B). După ce Hotărârile au fost respinse de către 

Prefectură, din motive legate de îndeplinirea condițiilor pentru atingerea 

categoriei B, s-a evidențiat că pentru o parte a beneficiarilor a devenit imposibilă 

accesarea finanțării în asemenea condiții. Prezența unei HCL de includere pe lista 

obiectivelor de interes local dar neclasificate a fost un criteriu de eligibilitate la 

această măsură. La momentul respectiv nu era încă încheiat Protocolul dintre AM-

PNDR și Institutul Național al Patrimoniului pentru obținerea certificatului care 

substituia această hotărâre. 

- Prin modificarea 216042/31.01.2018 s-a majorat fondul alocat măsurii M5/6A 

Înființarea intreprinderilor neagricole, pe seama măsurii M6/6A Dezvoltarea 

intreprinderilor neagricole, datorită cererii mai mari decât cea preconizată la 

elaborarea SDL-ului.  

 

Aprecierea evaluatorului pentru întrebarea În ce măsură logica de intervenție a 

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

potențialul de dezvoltare al teritoriului?  

 

Puțin relevantă Relevantă Foarte relevantă 

  X 

 

  

ÎNTREBARE DE 
EVALUARE 

CRITERII DE 
EVALUARE 

INDICATORI DE 
REALIZARE 

INDICATORI DE 
REZULTAT 

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?  

Măsurile din 
cadrul SDL au fost 
revizuite, pentru a 
ține cont de 
dinamica acestor 
nevoi.  

4 Măsuri 
modificate  

 

 

 

Fișele posturilor 
modificate 

4 măsuri lansate 
din nou 

 

 

Posibilitatea 
participării în 
proiecte de 
cooperare 



 

 

 

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)? 

 

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

locurilor de muncă, necesitatea ocrotirii moștenirii rurale construite, dotarea 

inadecvată a serviciilor publice comunitare și valorificarea produselor locale prin 

posibilitățile reale. Pentru înlăturarea acestor deficiențe, s-au conturat măsurile la 

care au fost depuse proiecte. Încă din faza de planificare a fost evident că fondul alocat 

implementării Strategiei de Dezvoltare Locală nu va fi suficient pentru rezolvarea 

tuturor problemelor depistate în cursul analizei teritoriului LEADER. Alocarea 

fianciară aferentă măsurilor fiind foarte limitată, pentru aprecierea evaluării 

indicatorilor de rezultat a fost stabilit un nivel mai scăzut, ca să existe o siguranță mai 

mare a posibilității realizării lor. La momentul evaluării se poate afirma că rezultatele 

așteptate vor fi realizate și, prin sinergia activităților, vor fi chiar depășite.  

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

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

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

măsurabili și verificabili la nivelul proiectelor atât la depunere cât și la implementare, 

fezabili și relevanți. În ceea ce privește rezultatele obținute, nu s-a putut aprecia la 

elaborare în ce proporție vor fi depuse proiecte pentru atingerea fiecărui obiectiv (de 

exemplu care va fi numărul serviciilor publice modernizate și care va fi suma utilizată 

pentru renovarea instituțiilor de învățământ). Astfel pentru fiecare măsură a fost 

stabilit un set de indicatori cuantificabili și verificabili, din care să se poată aprecia 

gradul de atingere a rezultatului dorit.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ÎNTREBARE DE 
EVALUARE 

CRITERII DE 
EVALUARE 

INDICATORI DE 
REALIZARE 

INDICATORI DE 
REZULTAT 

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

 

Sunt activitățile 
prevăzute în 
cadrul SDL și 
resursele alocate 
acestora suficiente 
pentru a genera 
realizările și 
rezultatele 
așteptate? 

 

 

 

 

 

 

 

Îmbunătățirea 
calității vieții în 
spațiului rural 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezvoltarea 
economică 

Cooperarea 
actorilor sociali și 
economici 

Reabilitare 
infrastructură 
educțională, 
terenuri publice și 
de sport, renovări 
de clădiri publice, 
centre multifunc-
ționale: 14 

Dotare servicii 
publice:13  

Dotare ONG: 9 

 

Sprijinire firme și 
gospodării: 24 

 

2 cooperări 
sprijinite 

 

Sunt definiți 
indicatori de 
realizare adecvați? 

Nr. locuri de 
muncă create 

Nr. locuitori 
deserviți 

27 

 

Tot teritoriul GAL 

Sunt rezultatele 
așteptate clar 
definite? 

Nu sunt clar 
definite 

Se poate evalua 
doar prin 
realizarea 
indicatorilor 
măsurii 

 

Aprecierea evaluatorului pentru întrebarea Cât de coerentă este logica intervenției care 

stă la baza strategiei de dezvoltare locală? 

Puțin coerentă Coerentă Foarte coerentă 

 X  

 

Pentru evaluarea îndeplinirii obiectivelor și indicatorilor s-a realizat Matricea logică a 

Strategiei de Dezvoltare Locală, care este anexată la prezenta evaluare.   



 

 

 

II. Contribuția operațiunilor realizate la atingerea obiectivelor prevăzute de 

strategie 

 

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

atingerii acestor obiective în viitor, având în vedere progresul înregistrat 

până la data evaluării? 

 

Pentru a putea formula un răspuns la această întrebare de evaluare comună la nivelul 

GAL s-au identificat î ntreba ri de evaluare specifice care corespund obiectivelor din 

cadrul propriei Strategii, separat pentru proiectele de sprijinire a antreprenorialului s i 

separat pentru proiectele de infrastructura  sau dezvoltare a serviciilor.  

 

În cazul firmelor a fost evidențiată achiziționarea echipamentelor și creșterea 

numărului de clienți prin care s-a preconizat și o creștere de peste 20% a venitului 

anual. Totodată, faptul că dezvoltarea a fost realizată prin proiect cu finanțare 

nerambursabilă a contribuit la creșterea capacității de implementare, această 

capacitate fiind ulterior utilizată la activitățile de marketing și stabilizarea poziției pe 

piața de desfacere. Au fost sprijinite mai multe activități desfășurate de femei, 

contribuind la întărirea poziției lor pe piața muncii. Elementele obligatorii de 

publicitate a finanțării obținute realizate prin ziar și prin web, au contribuit la 

marketingul firmei și a produselor realizate. Din răspunsurile obținute s-a evidențiat 

faptul că, prin proiectele LEADER au fost finanțate activități inovatoare care la rândul 

lor au implicat alte idei ce merită să fie puse în aplicare. Astfel majoritatea solicitanților 

și-a programat continuarea și perfecționarea activităților proprii.  

 

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

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

performața serviciilor publice. S-au implementat proiecte care au contribuit la 

creșterea posibilităților de educație și sport pentru tineri și elevi. Pe parcursul 

derulării/implementării au apăut idei noi care pot contribui la dezvoltarea locală și 

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

 

Conform feed-back-ului beneficiarilor, comunicarea cu GAL-ul a fost considerată 

foarte bună. A fost apreciat timpul scurt de așteptare la nivelul AFIR/CRFIR în fazele 

de evaluare a proiectelor, de semnare a contractelor și de verificare a dosarelor de 



 

 

 

cerere de plată. Ca și impresie generală s-a remarcat faptul că marea majoritate a 

beneficiarilor doresc să mai depună cereri de finanțare, au idei noi, au dobândit 

experiența necesară pentru continuarea dezvoltării, au încredere în proiectele 

finanțate prin fondurile nerambursabile și în instituțiile care acționează pentru 

implementarea acestora. 

 

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

preconizează că, probabilitatea atingerii obiectivelor propuse în SDL în viitor, având 

în vedere progresul înregistrat până la data evaluării, este: 

Redusă Medie Ridicată 

  X 

  



 

 

 

III. Valoarea adăugată datorită metodei LEADER 

 

4. Ce beneficii au fost obținute datorită metodei LEADER? (dezvoltarea 

capitalului social local, rezultatele obținute prin implementarea strategiei, 

îmbunătățirea guvernanței locale) 

 

Pentru evaluarea beneficiilor obținute, au fost folosite răspunsurile beneficiarilor la 

întrebările chestionarelor.  

 

• Capitalul social  

 

La acest criteriu s-a evidențiat în mod expres identificarea subiectelor de interes 

comun. Din punctul de vedere al planificării direcțiilor de dezvoltare locală, este foarte 

importantă atitudinea pro activă venită atât din partea aparatului propriu al 

primăriilor cât și din partea populației. Pentru factorii decisivi este mai ușoară luarea 

angajamentelor în probleme legate de dezvoltare, dacă au un sprijin, dacă direcția 

principală a fost creionată cu participarea largă a viitorilor beneficiari. 

Tot în acest context, colaborarea cu GAL și încrederea față de GAL au fost evaluate la 

un nivel foarte bun. Putem aminti totuși un efect secundar al animării: prin consultanța 

oferită, respectiv prin prezența la evenimentele locale, conducerea și personalul GAL-

ului sunt cunoscute și recunoscute în aproape toate primăriile, nu doar la nivel 

decizional.  

S-a considerat că se poate observa o îmbunătățire a situației în domenii precum 

învățarea colectivă, dezvoltarea de competențe și capacități și dezvoltarea rețelelor. 

Poate că această îmbunătățire nu este doar efectul implementării SDL, dar s-a observat 

că participarea la activitățile de dezvoltare finanțate prin fonduri nerambursabile are 

efecte pozitive și în cazul dezvoltării capitalului social. 

 

Percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a capitalului social datorită 

aplicării metodei LEADER, cuantificată pe o scală: 

Nu am remarcat o 

îmbunătățire 

Îmbunătățire medie Îmbunătățire mare 

2% 38% 60% 

 

 



 

 

 

• Guvernanța locală  

 

La acest criteriu beneficiarii proiectelor LEADER au observat o îmbunătățire medie, 

mai ales la implicarea sporită a comunității și factorilor interesați în luarea deciziilor 

și rolul GAL-ului în guvernanța pe diferite niveluri. Din punct de vedere al dezvoltării 

locale, acest lucru prevestește o maturizare a populației, care este capabilă să observe 

și să prezinte problemele locale, să participe din ce în ce mai activ la consultațiile 

organizate de către autorități, să-și expună părerea și uneori să accepte diferența de 

păreri. 

Tot la acest criteriu s-a evidențiat o creștere ridicată a capacității de gestionare a 

fondurilor publice. Considerăm că acest rezultat nu poate fi pus doar pe seama 

implementării proiectului LEADER ci că este efectul experiențelor acumulate în urma 

finalizării cu succes a mai multor proiecte. Cu toate acestea este foarte binevenit faptul 

că la nivelul autorităților publice locale din teritoriul LEADER există capacitatea, 

experiența și încrederea în accesarea fondurilor publice.  

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

datorită aplicării metodei LEADER, cuantificată pe o scală: 

Nu am remarcat o 

îmbunătățire 

Îmbunătățire medie Îmbunătățire mare 

 x  

 

• Îmbunătățirea calității vieții  

 

Prin implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală, conform asumărilor din 

proiectele depuse în perioada de evaluare, s-au creat 27 de locuri de muncă față de 

cele 8 asumate de SDL.  

Diferența semnificativă se datorează faptului că am abordat cu prudență acest criteriu 

la elaborarea strategiei, din motive ce țin de îndeplinirea tuturor condițiilor asumate. 

La stabilirea indicatorilor ne-am rezumat strict la indicatorii impuși de prioritatea care 

a stat la baza măsurii. Astfel nu au fost calculate ca fiind necesare: crearea de noi locuri 

de muncă la măsura M2/2A Instalarea tinerilor fermieri, deși prin cele 6 proiecte aflate 

în curs de implementare s-au creat șase locuri noi de muncă. Totodată la elaborarea 

Strategiei de Dezvoltare Locală încă nu a fost sigur dacă formele anteprenoriale nou-



 

 

 

înființate de Întreprindere individuală sau Persoană Fizică Autorizată vor fi 

considerate ca locuri de muncă nou create în cazul în care beneficarul se 

autoangajează. Mai mult, ulterior s-a hotărât, ca în cazul măsurilor care se bazează pe 

articolul 20 din Regulamentul (EU) 1305/2013 nu vor fi luate în considerare – dar nici 

până acum nu este clar dacă asumarea locurilor de muncă prin aceste măsuri vor putea 

fi anulate, sau trebuie realizate prin alte măsuri. Și de această dată s-a confirmat faptul, 

că modificările ulterioare ale metodologiei de implementare au ca rezultat confuzii, 

nesiguranță și lipsa siguranței de planificare pentru perioade următoare. 

 

Numărul ridicat de locuri de muncă nou-create este în favoarea teritoriului LEADER și 

este în concordanță cu obiectivele principale de a contribui la ocuparea forței de 

muncă. La nivelul GAL-ului se dorește ca acest indicator să crească în continuare. În 

acest sens există voință atât la nivelul Asociației cât și la nivelul autorităților publice 

locale.  

 

În ceea ce privește realizarea unor produse inovatoare, îmbunătățirea poate fi 

considerată doar medie, deoarece marea majoritate a proiectelor au abordat în 

general teme care se rezolvă prin soluții existente în teritoriu și nu prin importarea 

inovațiilor. Totuși poate fi considerat un succes implicarea autorităților publice locale 

în teme legate de educație în protecția mediului, dotarea organizațiilor non-

guvernamentale și prelucrarea deșeurilor forestiere.  

 

Dezvoltarea infrastructurii de bază a fost cea mai favorizată temă a proiectelor depuse. 

Acest fapt reflectă necesitatea dezvoltării infrastructurale nu numai la scară largă 

(drumuri, apă și canalizare, etc.), ci și la nivelul serviciilor publice. 

 

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

LEADER: 

 

Nu am remarcat o 

îmbunătățire 

Îmbunătățire medie Îmbunătățire mare 

 x  

  

 



 

 

 

ÎNTREBARE DE 
EVALUARE 

CRITERII DE 
EVALUARE 

INDICATORI DE 
REALIZARE 

INDICATORI DE 
REZULTAT 

Ce beneficii au fost 
obținute datorită 
metodei LEADER ?  

Capitalul social s-a 
îmbunătățit  
 
Guvernanța locală 
s-a îmbunătățită  
 
Implementarea 
proiectelor au 
generat îmbună-
tățirea calității 
vieții 

Îmbunătățire mare 

 

Îmbunătățire 
medie 

 

Îmbunătățire 
medie 

 

 

 

 

Conform 
răspunsurilor la 
chestionare 

 

  



 

 

 

IV. Factorii de succes şi de insucces 

 

5. 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? 

Pe baza chestionarelor s-a evidențiat faptul că cel mai important factor intern pentru 

beneficiari a fost comunicarea, iar pentru autoritățile publice locale, implicarea 

personalului angajat. Totodată, atitudinea de implicare a populației a oferit un sprijin 

moral care a îndemnat la un nivel crescut de participare la apeluri în vederea 

soluționării lipsurilor existente la nivel local. 

 

Ca factor extern pozitiv a fost evidențiat atitudinea personalului CRFIR, menționându-

se o schimbare semnificativă în abordarea beneficiarilor, gestionarea tuturor cererilor 

legate de implementarea proiectelor și soluționarea problemelor apărute. A fost 

apreciat timpul de așteptare la nivelul AFIR/CRFIR în fazele de evaluare a proiectelor, 

de semnare a contractelor și de verificare a dosarelor de cerere de plată. Acest aspect 

a rezultat și din analiza documentelor de la GAL, când s-a comparat perioada parcursă 

între evaluarea la GAL și semnarea contractului la CRFIR. În perioada precedentă de 

planificare (2007-2013), media timpului necesar procesării proiectelor a fost de 

145,63 zile (considerând cele 122 proiecte), iar perioada maximă necesară verificării 

la nivelul AFIR/CRFIR a fost de 308 zile. Poate că a fost un caz specific și unic, dar totuși 

43 de proiecte au așteptat mai mult de 150 de zile. Timpul cel mai scăzut de procesare 

a fost de 46 de zile, realizat la ultimele proiecte selectate la începutul anului 2015, dar 

în totalite numai 16 beneficiari au reușit să semneze contractul în 100 de zile după 

evaluarea la GAL.  

 



 

 

 

 

Fig. 8. Perioada de contractare a proiectelor (sursă: bază de date a Asociației) 

 

Referitor la perioada actuală de planificare, se poate observa o îmbunătățire 

semnificată, cu o medie de 117,4 zile (28 de zile mai puțin decât în perioada 

anterioară), cu o valoare maximă de 256 zile (62 zile mai puțin), în condiția când 

numai 10 proiecte au așteptat mai mult de 150 zile. Au fost beneficiari, care după 35 

de zile după evaluare au reușit să semneze contractul.  

Trebuie menționat faptul, că timpul în care se realizează contractarea ține și de 

beneficiar, mai precis de rapiditatea cu care beneficiarul pregătește și transmite 

cdocumentele necesare contractării. De menționat că pentru stabilirea corectă a 

acestui aspect ar fi important ca să verificăm data notificării beneficiarului.  

 

Mulți dintre repondenți au evidențiat existența mediului construit și a infrastucturii 

ca un factor pozitiv, care permite planificarea și modernizarea în continuare a 

localității.  

 

În ceea ce privește factorii negativi, printe cei interni, pe primul loc se situează lipsa 

de capital. Aceasta îngreunează dezvoltarea locală chiar dacă există sprijinul finanțării 
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13.73%
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Numărul zilelor de la evaluare până contractare

2007-13 2014-20
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117 zile



 

 

 

din fonduri nerambursabile. În cursul implementării au fost cazuri când finalizarea 

unui proiect a suferit o întârziere din cauza unor proiecte mai mari, care au consumat 

fondul alocat capitolului de buget destinat investiției. 

Un alt factor intern care obturează implementarea proiectelor este incompatibilitatea 

la nivelul personalului, din cauza lipsei angajaților cu pregătire de specialitate. Multe 

persoane sunt implicate în implementarea unor proiecte și le este imposibil să lucreze 

și în alte proiecte. 

Ca factor negativ extern este evidențiat lipsa firmelor de consultanță cu personal 

calificat care să facă față volumului mare de cereri de finanțare. Pentru reducerea 

acestei deficiențe s-a avut în vedere inițierea unui curs de formare în acest domeniu. 

În momentul de față se caută sursa de finanțare pentru acest curs.   

 

  



 

 

 

V. Contribuția SDL la aria de intervenție 6B 

 

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

 

Prin implementarea proiectelor s-au dezvoltat serviciile şi infrastructura locală în 

zonele rurale: 

- Toate cele 24 de comune ale teritoriului LEADER au beneficiat de cel puțin un 

proiect, deci procentul populației vizate de strategie este de 100% 

- S-au creat 27 locuri de muncă. 

 

 

  

Fig. 7. Valoarea proiectelor depuse pe comunele LEADER 
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ÎNTREBARE DE 
EVALUARE 

CRITERII DE 
EVALUARE 

INDICATORI DE 
REALIZARE 

INDICATORI 
DE 
REZULTAT 

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

Serviciile şi 
infrastructura locală 
în zonele rurale au 
fost îmbunătăţite; 
 
Accesul la serviciile 
şi la infrastructura 
locală în zonele 
rurale a crescut; 
 
Strategiile de 
dezvoltare locală au 
determinat crearea 
de oportunităţi de 
ocupare a forței de 
muncă. 

Procentajul populației 
rurale vizate de 
strategiile de dezvoltare 
locală; 
 
Procentajul populației 
rurale care beneficiază 
de 
servicii/infrastructură 
îmbunătățite; 
 
 
Locuri de muncă create 
în cadrul proiectelor 
sprijinite (LEADER). 
 

 
Tot teritoriul 
LEADER 
 
 
 
Toată 
populația din 
teritoriul 
LEADER 
 
 
27 

 

Rezultatele preconizate se prezintă în felul următor: 

 

21 locuri de muncă nou-create și 6 tineri fermieri spijiniți 

 

2 grădinițe/școli reabilitate (Dănești, Mădăraș) 

Nr. de preșcolari care beneficiază de investiție: 73 

Nr. populație care beneficiază de investiție: 2.292 locuitori 

Nr. de școlari care beneficiază de investiție: 183 

Nr. populație care beneficiază de investiție: 2.199 locuitori 

 

11 utilaje achiziționate pentru servicii publice (Sâncrăieni, Sânsimion, Cozmeni, 

Frumoasa, Mihăileni, Păuleni-Ciuc, Plăieșii de Jos, Sântimbru, Tomești, Băile Tușnad, 

Tușnad) 

Nr. populație care beneficiază de investiție: 27.727 locuitori 

 

6 spații declarate de importantă locală, neclasificate publice amenajate (Bălan, Cârța, 

Ciceu, Leliceni, Lunca de Jos, Racu) 

Nr. populație care beneficiază de investiție: 20.448 locuitori 



 

 

 

 

2 biserici renovate (Tușnad, Tomești) 

Nr. populație care beneficiază de investiție: 3.430 locuitori 

 

2 clădiri publice renovate (Sândominic, Cârța) 

Nr. populație care beneficiază de investiție: 8.819 locuitori 

 

1 clădire veche cu destinație turistică renovată 

 

1 Centru de alarmare ISU microregional (10 comune/orașe: Cozmeni, Leliceni, Băile 

Tușnad, Ciucsângeorgiu, Plăieșii de Jos, Sâncrăieni, Sânmartin, Sânsimion, Sântimbru, 

Tușnad),  

 

Nr. populație care beneficiază de investiție: 26.178 locuitori 

  

1 Centru multifuncțional de servicii socio-medicale, educație și consiliere 

ocupațională (24 comune/orașe din teritoriul LEADER) 

Nr. populație care beneficiază de investiție: 71.905 locuitori 

 

2 grupuri de pompieri voluntari echipați (Cârța, Mihăileni) 

Nr. populație care beneficiază de investiție: 5.353 locuitori 

 

1 parc tematic realizat (Racu) 

Nr. populație care beneficiază de investiție: 1.607 locuitori 

 

4 asociații sportive dotate cu echipamente  

3 asociații culturale dotate cu costume populare, echipamente sonorizare 

2 asociații dotate cu echipamente de birou 

 

6 întreprinderi noi lansate 

10 întreprinderi sprijinite 

6 ferme agricole sprijinite 

1 întreprindere socială sprijinită  

2 cooperări sprijinite 



 

 

 

 

1 aplicație de potecă tematică 

 

În mică măsură În măsură medie În mare măsură 

 X  

 

În urma evaluării se pot formula mai multe concluzii care vin mai ales în sprijinul 

măsurilor de îmbunătățire a finalizării implementării Strategiei de Dezvoltare Locală 

2014-2020 și elaborării unei noi strategii pentru perioada de planificare 2021-2028.  

 

1. Ideea stabilirii valorii maxime a proiectelor la o sumă de 50.000 euro a generat 

mai multe realizări și o distribuție mai echilibrată a sprijinului acordat. Cu toate că 

volumul de muncă a fost semnificativ mai mare (absorbție egală cu numai 13 proiecte 

față de 64 câte s-au realizat), s-a confirmat că este nevoie de finanțări mai mici. 

Posibilitatea de a stabili o valoare maximă inferioară decât cea permisă de 

Regulamentul (EU) 1305/2013 (200.000 euro) a necesitat existența unei hotărâri a 

Adunării Generale și a dublat atitudinea de fair-play a comunelor care nu au depus 

mai multe proiecte. GAL-ul nu are avut niciun instrument de a interveni la asigurarea 

unei finanțări echilibrate pentru proiectele publice și nici nu a dorit să influențeze 

potențialii solicitanți. Reprezentanții comunelor au dat dovadă de maturitate și spirit 

de colaborare. Ei au înțeles că LEADER nu este conceput pentru soluționarea 

problemelor mari și că pentru fiecare comună este mai important ca finanțarea să fie 

dirijată spre prosperarea economică și sprijinirea societății civile. Această atitudine 

caracterizată de existența spiritului LEADER în adevăratul sens al cuvântului a oferit 

posibilitatea de extindere pentru celelalte principii de bază: focus pe teritoriu, 

parteneriat, decentralizarea deciziilor, inovație, integrare multisectorială și 

cooperare.  

 

2. Sprijinirea sectorului antreprenorial a fost un element cheie în realizarea 

dezvoltării durabile. Prin Strategia de Dezvoltare Locală 2014-2020 s-au preconizat 

21 de proiecte înaintate de întreprinzătorii din domeniul agricol și neagricol, prin 

măsurile M2/2A, M5/6A, M6/6A și M7/6A. În perioada de evaluare s-au depus 24 de 

proiecte de către întreprinzători și rata de absorbție la aceste măsuri a depășit media 

fondurilor solicitate. Aceste cifre arată că sprijinul sectorului anteprenorial prin 

LEADER a avut succes și trebuie avută atenție sporită în continuare la acest aspect. 



 

 

 

        

3. Favorizarea proiectelor care implică inovații tehnologice, ocrotirea moștenirii 

construite, utilizarea surselor de energie regenerabilă și soluționarea problemelor 

sociale prin acordarea punctelor de selecție s-a dovedit o soluție fiabilă. În dorința de 

a se asigura de eligibilitatea și selecția unui proiect, solicitanții și-au asumat activități 

suplimentare care contribuie la îndeplinirea cerințelor impuse de politicile 

orizontale. La vizita de teren în cadrul verificării corectitudinii celor descrise în 

proiect și posibilității implementării cu succes a proiectelor, solicitanții au afirmat că 

acel plus asumat nu a fost considerat a fi o povară impusă ci a fost în asentimentul lor. 

Ei s-au arătat dispuși să participe la soluționarea acestor probleme. Astfel, prin 

proiecte s-a putut realiza sensibilizarea și conștientizarea solicitanților, care poartă 

speranța că în viitor se va realiza o educație a unei mese critice capabile să intervină 

hotărât și în timp real în cazul apariției fenomenelor ce contravin normelor principale 

de dezvoltare durabilă.  

 

4. Sprijinirea organizațiilor neguvernamentale în vederea asigurării 

echipamentelor pentru funcționarea în condiții normale a prezentat o lipsă a 

programelor de finanțare. Doar organizațiile foarte specifice și care și-au asumat 

sarcini deosebite au avut posibilitatea să acceseze sume nerambursabile pentru 

dezvoltare. În asemenea condiții, organizațiile mici din mediul rural nu au avut 

posibilitatea să se dezvolte cu toate că activitatea lor a fost de importanță majoră la 

nivel local. Ca exemplu putem aminti asociațiile pompierilor voluntari, dar nu numai. 

Includerea organizațiilor neguvernamentale în rândul beneficiarilor a adus PNDR-ul 

mai aproape de spațiul rural, iar prin implementarea activităților propuse s-a 

contribuit la creșterea nivelului de trai în mediul rural. Chiar dacă suma alocată 

acestor proiecte este mică, rezultatele sunt importante datorită efectului de sinergie.  

 

5. În cursul evaluării s-a evidențiat încrederea în utilizabilitatea sprijinului pentru 

dezvoltare din fonduri UE, iar beneficiarii au confirmat atitudinea pozitivă a 

instituțiilor și a personalului care gestionează aceste fonduri (în mod concret OJFIR 

Harghita și CRFIR 7 Alba). De mai multe ori s-a afirmat faptul că (trecând peste unele 

neplăceri apărute în cursul colaborării) majoritatea beneficiarilor nu exclud 

continuarea dezvoltării prin înaintarea unei noi cereri de finanțare în sesiunile 

urmăroare sau în perioada de programare 2021-2027.  

  



 

 

 

Concluzii, recomandări și lecții învățate 

 

În perioada evaluării, a fost demarată implementarea activităților orientate spre 

obiectivul specific referitor la sprijinirea cooperării, dar încă nu se pot evalua 

rezultatele. Cu toate că realizarea parteneriatelor tematice sau inter-sectoriale este 

foarte importantă, încă se resimte o reținere față de cooperare, înrădăcinată în 

amintirile despre colectivizare, care în mediu rural a avut efecte negative persistente. 

Totuși, sunt semne că prin cele două inițiative depuse și prin lansarea ultimei măsuri 

va fi atins și acest obiectiv al strategiei. Intenția cooperării pe plan internațional va 

oferi și ea un imbold pentru constituirea parteneriatelor locale. Se propune ca 

îndeplinirea acestui obiectiv să mai fie evaluată la finalul anului 2019.  

 

O altă inițiativă care nu a fost realizată în măsura în care a fost preconizată, este 

sprijinirea dezvoltării economiei sociale. În cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală 

2014-2020 a fost introdusă o măsură întreagă pentru acest obiectiv specific, 

întemeiat, printre altele, de necesitatea ocupării categoriilor vulnerabile din mediul 

rural, care beneficiază de ajutor social, și care, conform Legii 416/2001 privind 

venitul minim garantat, au obligația de a presta lunar, la solicitarea primarului, 

acțiuni sau lucrări de interes local. Prin măsură a fost creată posibilitatea ca la nivelul 

comunelor să se realizeze infrastructura necesară pentru derularea activităților 

economice sociale și să se sprijine înființarea economiilor sociale conform Legii 

219/2015 a economiei sociale. Cu toate că mai multe comune au arătat interes față 

de această posibilitate la consultările premergătoare elaborării Strategiei, nu s-a 

prezentat nici un solicitant din partea comunelor în urma lansării măsurii. Un singur 

beneficiar privat a reușit să depună un proiect care a fost contractat. Problema 

ocupării persoanelor vulnerabile este destul de delicată. De multe ori ea este abordată 

doar în cazurile în care are deja efecte sensibile la nivelul comunității locale și când 

implementarea unei soluții fiabile este mult mai grea. Se recomandă să se organizeze 

o serie de discuții cu reprezentanții comunelor care se confruntă cu situații sociale 

deosebite, pentru a sprijini dezvoltarea unei inițiative într-un proiect eligibil.  Există 

premisele depunerii  cel puțin a unui proiect inițiat de APL pentru sesiunile viitoare 

pe această măsură. 

 

Necesitatea comunicării continue prin mai multe canale, astfel ca informația să ajungă 

la toți actorii locali este cea mai importantă lecție învățată în ceea ce privește 





 

 

 

Anexe 

Anexa 1  
Chestionar pentru evaluarea strategiei pentru beneficiarii care au obținut finanțare 

pentru proiecte care contribuie la împlinirea priorității 6A 

 

Conform art 34 par. 3 lit. G al Regulamentului (UE) 1303/2013, la solicitarea AM PNDR, 
fiecare Grup de Acțiune Locală trebui să evalueze implementarea Strategiei de 
Dezvoltare Locală. Conform metodologiei, evaluarea trebuie să abordeze cinci teme 
obligatorii, după cum urmează: 
 I. Logica intervenţiei Strategiei de Dezvoltare Locală 
II. Contribuţia operațiunilor realizate la atingerea obiectivelor prevăzute de strategie 
III. Valoarea adăugată datorată metodei LEADER 
IV. Factorii de succes şi de insucces 
V. Contribuția SDL la aria de intervenție 6B 
 
Pentru răspunde la această solicitare, Asociația LEADER „Csík” roagă beneficiarii 
privați, care au depus proiecte în cadrul Măsurilor M2/2B Instalarea tinerilor fermieri, 
M5/6A Înființarea întreprinderilor neagricole, M6/6A Dezvoltarea întreprinderilor 
neagricole și M7/6A Investiții pentru ocuparea grupurilor marginalizate, să sprijine 
această activitate de evaluare prin completarea următorului chestionar. Vă mulțumim! 
 

Proiectul a fost depus la măsura ................................................ 
S-a înființat întreprindere/fermă nouă    DA    NU 
S-a modernizat întreprindere/fermă existent  DA    NU 

 
A. În ce măsură intervenția strategiei va contribui la îmbunătățirea 

competitivității firmelor/fermelor locale? 
 
Prin implementarea proiectului se utilizează o tehnologie nouă  DA    NU 
 
Nr. de echipamente noi achiziționate ................................................ 
 
Nr. de potențiali clienți înainte și după finanțare:  
Înainte ....................................... după ....................................... 
 
Pentru firme existente, care este creșterea preconizată a venitului net anual față de 
anul precedent, conform planului de afaceri, actualizat în funcție de situația 
economico-financiară actuală? 
 
10%     
15%   
20%   
25%   
Peste 25%   și anume cca. ........................................................... 



 

 

 

 
În ce măsură afacerea a devenit mai cunoscută în urma obținerii finanțării? (subliniați) 
  
Nu a devenit mai cunoscută Nesemnicativ În mică măsură În mare măsură În foarte 
mare măsură 
 
Ce avantaje a prezentat proiectul finanțat pentru afacerea/ferma dvs. Implementarea 
proiectului? 

Competititvitate  
Stabilitate   
Marketing   
Recunoaștere  
Piață de desfacere  
Tehnologie nouă  

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

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

...... 

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

... 
 

B. În ce măsură produsele/serviciile noi vor deveni mai competitive în urma 
implementării SDL? 
 

Au apărut produse/servicii noi care în urma implementării proiectelor? DA    NU 
Dacă da, vă rugăm să enumerați.  
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
......... 
A contribuit proiectul la marketingul produselor/serviciilor?    DA    NU 
Dacă da, în ce fel? 
 Reclamă pe pagina web 
 Anunțuri ziar 
 Bannere 
 Alte materiale publicitare 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
......... 
 

C. În ce măsură a contribuit proiectul la creșterea gradului de ocupare a 
forței de muncă la nivelul teritoriului? 
S-au angajat/se vor angaja ...................................... persoane, din care .......................... 

femei și ................................ din alte categorii vulnerabile. 
 



 

 

 

În ce măsură proiectul a fost capabil să implice tinerii și femeile? Cu ce efecte? 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
............... 
 

D. Inovare 
A fost introdusă o tehnologie nouă prin implementarea finanțării?  DA    NU 

 
Ideea de dezvoltare se poate considera inovativă, neutilizată până atunci în zona 
LEADER?         DA    NU 
Au apărut alte idei în urma implementării, care pot contribui la dezvoltarea locală, și 
pentru care ați dori să solicitați finanțare? 
         DA    NU 

E. Feed-back  
(vă rugăm acordați punctaj de la 1 deloc/nesatisfăcător, 5 în totalitate) 
 

Criterii de evaluare (1 deloc/nesatisfăcător, 5 în totalitate) 1 2 3 4 5 
Documentele măsurii (apel, ghid, cerere de finanțare, etc.) au fost bine 
elaborate 

     

Elaborarea proiectului a fost ușoară      
Obținerea avizelor au fost ușoare      
Ajutorul oferit de angajații GAL au fost suficiente      
Timpul evaluarii proiectrlor la GAL a fost acceptabilă      
Procesul de evaluare și selecție a GALului a fost transparentă și corectă      
Verificarea și contractarea proiectelor la CRFIR s-a derulat într-un timp 
satisfăcător 

     

Elaborarea și aprobarea dosarelor de achiziție nu a prezentat probleme      
Realizarea achiziției s-a derulat în bune condiții      
Implementarerea proiectului s-a realizat în parametri optimi      
Realizarea cererilor de plată și rambursarea cheltuieililor nu a prezentat 
probleme 

     

 
F. Evaluarea obținerii obiectivelor 

Pentru proiecte finalizate: Măsura în care au fost atinse obiectivul proiectului: 
 

În mică măsură În măsură medie În mare măsură 
   

 
În cazul în care proiectul nu a fost încă implementat și încă nu se poate evalua 
efectul: Care este probabilitatea atingerii acestor obiective în viitor, având în vedere 
progresul înregistrat până la data evaluării: 
 



 

 

 

Redusă Medie Ridicată 
   

 
G. Ce beneficii au fost obținute datorită metodei LEADER ?  

  
Capitalul social s-a îmbunătățit.  

 
H.  Factorii de succes şi de insucces 

Care sunt factorii interni și externi care au influențat sau influențează (pozitiv sau 
negativ) implementarea proiectului și rezultatele obținute? 
 
factorii interni (pozitiv sau negativ) 
 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
...... 
 
factorii externi (pozitiv sau negativ) 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
...... 

 
Ținând cont de răspunsurile date, vă rugăm să evaluați întrebarea: În ce 

măsură a sprijinit SDL dezvoltarea locală în zonele rurale? 
 

În mică 
măsură 

În măsură 
medie 

În mare 
măsură 

 
 

  

Anexa 2 
Chestionar pentru evaluarea strategiei pentru beneficiarii care au obținut finanțare 

pentru proiecte care cntribuie la împlinirea priorității 6B 

 

S-a îmbunătățit… Nu am 
remarcat o 
îmbunătățire 

Îmbunătățire 
medie 

Îmbunătățire 
mare 

învățarea colectivă    
schimbarea mentalităților    
creșterea colaborării și încrederii 
reciproce și față de GAL 

   

identificarea unor subiecte de interes 
comun 

   

dezvoltarea de competențe și capacități    
dezvoltarea unor rețele    



 

 

 

Conform art 34 par. 3 lit. G al Regulamentului (UE) 1303/2013, la solicitarea AM PNDR, 
fiecare Grup de Acțiune Locală trebui să evalueze implementarea Strategiei de 
Dezvoltare Locală. Conform metodologiei, evaluarea trebuie să abordeze cinci teme 
obligatorii, după cum urmează: 
 I. Logica intervenţiei Strategiei de Dezvoltare Locală 
II. Contribuţia operațiunilor realizate la atingerea obiectivelor prevăzute de strategie 
III. Valoarea adăugată datorată metodei LEADER 
IV. Factorii de succes şi de insucces 
V. Contribuția SDL la aria de intervenție 6B 
 

Pentru răspunde la această solicitare, Asociația LEADER „Csík” roagă beneficiarii publici 

și privați, care au depus proiecte în cadrul Măsurilor M8/6B Dezvoltarea armonioasă a 

spațiului rural, M9/6B Sprijinirea înființării centrelor comunitare multifuncționale, 

M10/6B Ocrotirea moștenirii rurale și M11/6B Îmbunătățirea infrastructurii și 

dezvoltarea societății civile, să sprijine această activitate de evaluare prin completarea 

următorului chestionar. Vă mulțumim! 

 

Proiectul a fost depus la măsura ................................................ 

S-a înființat un serviciu nou    DA    NU 

S-a modernizat un serviciu existent  DA    NU 

 

Tema II. Contribuţia operațiunilor realizate la atingerea obiectivelor prevăzute 

de strategie 

 

AUTORITATE PUBLICĂ, COMUNĂ, LOCUITORI 

Care au fost avantajele obținerii finanțării pentru comună?  

economie la bugetul local     DA    NU 

angajare de personal    DA    NU 

creșterea performanței serviciului  DA    NU 

siguranța locuitorilor    DA    NU 

alte:........................................................................................................................................................................

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

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

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



 

 

 

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

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

Numărul de locuitori beneficiari ai investiției/dotării/modernizării ............................... 

 

În ce măsură a contribuit strategia la creșterea gradului de ocupare a forței de muncă 

la nivelul teritoriului? 

 

S-au angajat/se vor angaja ...................................... persoane, din care .......................... 

femei și ................................ din alte categorii vulnerabile. 

 

În ce măsură proiectul a fost capabil să implice tinerii și femeile? Cu ce efecte? 

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

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

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

......... 

A fost introdusă o tehnologie nouă prin implementarea finanțării?  DA    NU 

 

Ideea de dezvoltare se poate considera inovativă, neutilizată până atunci în zona 

LEADER?         DA    NU 

Au apărut alte idei în urma implementării, care pot contribui la dezvoltarea locală, și 

pentru care ați dori să solicitați finanțare?    DA    NU 

 

FEED-BACK (vă rugăm acordați punctaj de la 1 deloc/nesatisfăcător, 5 în totalitate) 

Criterii de evaluare (1 deloc/nesatisfăcător, 5 în totalitate) 1 2 3 4 5 
Documentele măsurii (apel, ghid, cerere de finanțare, etc.) au fost bine 

elaborate 

     

Elaborarea proiectului a fost ușoară      

Obținerea avizelor au fost ușoare      

Ajutorul oferit de angajații GAL au fost suficiente      

Timpul evaluarii proiectrlor la GAL a fost acceptabilă      

Procesul de evaluare și selecție a GALului a fost transparentă și corectă      

Verificarea și contractarea proiectelor la CRFIR s-a derulat într-un timp 

satisfăcător 

     

Elaborarea și aprobarea dosarelor de achiziție nu a prezentat probleme      



 

 

 

Realizarea achiziției s-a derulat în bune condiții      

Implementarerea proiectului s-a realizat în parametri optimi      

Realizarea cererilor de plată și rambursarea cheltuieililor nu a prezentat 

probleme 

     

 

EVALUAREA OBȚINERII OBIECTIVELOR 

Pentru proiecte finalizate: Măsura în care au fost atinse obiectivul proiectului: 

 

În mică măsură În măsură medie În mare măsură 
   

 

În cazul în care proiectul nu a fost încă implementat și încă nu se poate evalua 

efectul: Care este probabilitatea atingerii acestor obiective în viitor, având în vedere 

progresul înregistrat până la data evaluării: 

 

Redusă Medie Ridicată 
   

 
Tema III. Valoarea adăugată datorată metodei LEADER 
 
Ce beneficii au fost obținute datorită metodei LEADER ?  
  

a. Capitalul social s-a îmbunătățit.  

 
b. Guvernanța locală s-a îmbunătățită la nivel local.  

S-a îmbunătățit… Nu am 
remarcat o 
îmbunătățire 

Îmbunătățire 
medie 

Îmbunătățire 
mare 

învățarea colectivă    
schimbarea mentalităților    
creșterea colaborării și încrederii 
reciproce și față de GAL 

   

identificarea unor subiecte de interes 
comun 

   

dezvoltarea de competențe și capacități    
dezvoltarea unor rețele    

S-a îmbunătățit/ a crescut Nu am 
remarcat o 
îmbunătățire 

Îmbunătățire 
medie 

Îmbunătățire 
mare 



 

 

 

 
c. Rezultele implementării SDL-urilor au generat îmbunătățirea calității vieții în 

teritoriul vizat de strategie. 

 
Tema IV. Factorii de succes şi de insucces 
Care sunt factorii interni și externi care au influențat sau influențează (pozitiv sau 

negativ) implementarea proiectului și rezultatele obținute? 

 
factorii interni (pozitiv sau negativ) 
 

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

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

...... 

 

factorii externi (pozitiv sau negativ) 
.................................................................................................................................................................................

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

...... 

 
 
Tema V. Contribuția SDL la aria de intervenție 6B 
 

gestionărea funcțiilor administrative pe 
plan local 

   

implicare sporită a comunității și 
factorilor interesați în luarea deciziilor 

   

rolul GAL în guvernanța pe diferite 
niveluri 

   

capacitatea de a gestiona fonduri publice-
private 

   

 Nu am 
remarcat o 
îmbunătățire 

Îmbunătățire 
medie 

Îmbunătățire 
mare 

creare de locuri de muncă    
realizare unor produse inovatoare    
infrastructură de bază    



Serviciile şi infrastructurile locale în zonele rurale au fost îmbunătăţite 

 DA    NU

Procentajul populației rurale vizate de strategiile de dezvoltare locală 

 ……………………. 

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

 DA    NU

Procentajul populației rurale care beneficiază de servicii/infrastructuri 

îmbunătățite ……………………. 

Strategiile de dezvoltare locală au determinat crearea de oportunităţi de 

ocupare a forței de muncă 

 DA    NU

Locuri de muncă create în cadrul proiectului sprijinite (LEADER) 

……………………. 

Ținând cont de răspunsurile date, vă rugăm să evaluați întrebarea: În ce măsură a 

sprijinit SDL dezvoltarea locală în zonele rurale? 

În mică 
măsură 

În măsură 
medie 

În mare 
măsură 



Anexa 3 
 

Matricea logică a Stategiei de Dezvoltare Locală a Asociației LEADER „Csík” 
 

 

Obiectiv 
general 

Obiective 
specifice 

Rezultate planificate Intrări  Contribuție  Realizări (*) Rezultate preconizate 
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Dezvoltarea satelor 947.300 € 100% 

20 proiecte depuse, din care 19 
eligibile, contractate 
Suma solicitată 890.656 € (94%), 
 suma totală a proiectelor depuse: 
1.201.585 € (127%) 

2 grădinițe/școli reabilitate 2 (Dănești, Mădăraș) 
Nr. de preșcolari care beneficiază de investiție: 73 

Nr. populație care beneficiază de investiție: 2.292 locuitori 
 

Nr. de școlari care beneficiază de investiție: 183 
Nr. populație care beneficiază de investiție: 2.199 locuitori 

 
11 utilaje achiziționate pentru servicii publice  (Sâncrăieni, Sânsimion, Cozmeni, 
Frumoasa, Mihăileni, Păuleni-Ciuc, Plăieșii de Jos, Sântimbru, Tomești, Băile Tușnad, 
Tușnad) 

Nr. populație care beneficiază de investiție: 27.727 locuitori 
 
6 spații publice  amenajate(Bălan, Cârța, Ciceu, Leliceni, Lunca de Jos, Racu) 

Nr. populație care beneficiază de investiție: 20.448 locuitori 

Ocrotirea moștenirii 
rurale 

314.750 € 100% 

6 proiecte depuse, din care 5 
eligibile, contractate 
Suma solicitată 209.352 € (67%), 
 suma totală a proiectelor depuse: 
323.947 € (103%) 

2 biserici  renovate (Tușnad, Tomești) 
Nr. populație care beneficiază de investiție: 3.430 locuitori 

2 clădiri publice declarate de impotanță locală, neclasificate renovate  (Sândominic, 
Cârța) 

Nr. populație care beneficiază de investiție: 8.819 locuitori 
1 clădire veche cu destinație turistică renovată 

Sprijinirea Centrelor 
comunitare 

360.550 € 
90% + 
investiție 
publică 

2 proiecte depuse, eligibile, din care 
1 contractat 
Suma solicitată 360.550 € (100%),  
suma totală a proiectelor depuse: 
578.860 € (161%) 

1 Centru de alamare ISU microregional (10 comune/orașe: Cozmeni, Leliceni, Băile 
Tușnad, Ciucsângeorgiu, Plăieșii de Jos, Sâncrăieni, Sânmartin, Sânsimion, Sântimbru, 
Tușnad) 

2 locuri de muncă nou-create 
Nr. populație care beneficiază de investiție: 26.178 locuitori 

  
1 Centru multifuncțional de servicii socio-medicale, educație și consiliere 
ocupațională (24 comune/orașe din teritoriul LEADER) 

Nr. populație care beneficiază de investiție: 71.905 locuitori 

Întărirea societății civile 
rurale 

230.800 € 100% 

12 proiecte depuse, eligibile, din 
care 11 contractat 
Suma solicitată 103.373 € (45%),  
suma totală a proiectelor depuse: 
135.447 € (59%) 

2 grupuri de pompieri voluntari  echipați (Cârța, Mihăileni) 
Nr. populație care beneficiază de investiție: 5.353 locuitori 

4 asociații sportive dotate cu echipamente  
 
3 asociații culturale dotate cu costume populare, echipamente sonorizare 
 
2 asociații dotate cu echipamente de birou  

 

 

 



 

 

 

 

Obiectiv 
general 

Obiective 
specifice 

Rezultate planificate Intrări  Contribuție  Realizări (*) Rezultate preconizate 
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 Sprijinirea 
întreprinderilor rurale 

240.000 € 100% 

6 proiecte depuse, din care 6 
eligibile, contractate 
Suma solicitată 240.000 € (100 %),  
suma totală a proiectelor depuse: 
240.000 € (100 %)   

6 intreprinderi noi lansate 
8 locuri de muncă nou-create 

 

361.340 € 
90% + 
investiție 
privată 

14 proiecte depuse, din care 10 
eligibile, contractate 
Suma solicitată 339.077 € (94 %),  
suma totală a proiectelor depuse: 
441.087 € (122 %)   

10 intreprinderi sprijinite 
10 locuri de muncă nou-create 

 

Sprijinirea tinerilor 
fermieri 

240.000 € 100% 

6 proiecte depuse, din care 6 
eligibile, contractate 
Suma solicitată 240.000 € (100 %),  
suma totală a proiectelor depuse: 
240.000 € (100 %)   

6 ferme agricole sprijinite 
 

Economie socială 240.400 € 
90% + 
investiție 
privată 

1 proiecte contractat 
Suma solicitată 70.000 € (29 %),  
suma totală a proiectului:  
85.240 € (35 %)   

1 intreprindere sprijinită  
1 loc de muncă nou-creat 
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i Sprijinirea formelor de 
integrare 

30.000 € 100% 

2 proiecte depuse, eligibile 
Suma solicitată 19.476 € (65%),  
suma totală a proiectelor depuse:  
20.269 € (68%) 

2 cooperări sprijinite 

210.350 € 100% 
(măsura încă nu a fost lansată, fiind 
condiționată de o altă intervenție) 

- 

Ocrotirea patrimoniului 
natural 

60.150 € 100% 

2 proiecte contractate 
Suma solicitată 59,796 € (99%),  
suma totală a proiectelor depuse: 
72.708 € (121%) 

1 parc tematic (Racu) 
Nr. populație care beneficiază de investiție: 1.607 locuitori 

1 aplicație de potecă tematică 

Cooperare 200.000 € 100% Prin Măsura 19.3, în fază de pregătire  - 

 

(*) proiecte depuse la GAL 


