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MULȚUMIRI 

Prezentul Ghid a fost elaborat în cadrul proiectului „Dezvoltarea capacității de evaluare și monitorizare a 
personalului instituțiilor implicate în implementarea PNDR 2014-2020” implementat pentru Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Autoritatea de Management pentru PNDR (AM PNDR) – Direcția Generală 
Dezvoltare Rurală. 

Ghidul a fost elaborat de către o echipă formată din dl Carlo RICCI (Expert Cheie, Specialist în evaluarea 
LEADER), dna Ana Maria DALU (Expert Non-Cheie), dna Ioana IANCU-STAN (Expert Non-Cheie), dl Eugen 
PERIANU (Coordonator echipă, Specialist în evaluarea intervențiilor publice).  

Autorii acestui ghid doresc să mulţumească oficialilor şi experţilor AM PNDR, precum și reprezentanților 
Grupurilor de Acțiune Locală pentru sprijinul acestora în perioada procesului de analiză care a fundamentat 
elaborarea acestui material.  
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LISTĂ DE ACRONIME    

AM PNDR Autoritate de Management pentru Programul Național de Dezvoltare 
Rurală 

CCE Comitetul de Coordonare a Evaluării 

DCE Dezvoltarea capacității de evaluare 

DLRC Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității 

FEADR Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 

FESI Fonduri Europene Structurale și de Investiții 

GAL Grup de Acțiune Locală 

MADR Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

PNDR Programul Național de Dezvoltare Rurală 

RNDR Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală 

SDL Strategie de Dezvoltare Locală 

UE Uniunea Europeană 
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1. Context 

1.1  Descrierea proiectului 

Prezentul Ghid operațional privind evaluarea implementării strategiilor de dezvoltare locală a fost elaborat în 
cadrul Componentei 1 – Analiza sistemului de evaluare și monitorizare aferent PNDR 2014-2020 a proiectului 
„Dezvoltarea capacității de evaluare și monitorizare a personalului instituțiilor implicate în implementarea 
PNDR 2014-2020”, proiect gestionat de către Autoritatea de Management a Programului Național de 
Dezvoltare Rurală din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale şi implementat de consorţiul format 
din SMART Integration SRL – AESA Agriconsulting Europe S.R.L - IRIS s.r.l.  

Proiectul are ca obiective specifice: 

 Consolidarea și îmbunătățirea cunoștințelor personalului implicat în evaluarea și monitorizarea PNDR; 

 Consolidarea sistemului de evaluare și monitorizare dezvoltat în cadrul instituțiilor responsabile de 
implementarea PNDR; 

 Creșterea gradului de conștientizare a membrilor Comitetului de Monitorizare PNDR, a membrilor 
Comitetului de Coordonare a Evaluării (CCE), a grupurilor de acțiune locală (GAL), a beneficiarilor 
programului și a furnizorilor de date privind utilitatea evaluărilor în procesul de implementare a PNDR; 

 Asigurarea realizării unor evaluări de calitate prin sprijinirea elaborării unor caiete de sarcini pentru 
derularea procedurilor de achiziții publice în vederea selectării evaluatorilor responsabili cu evaluările 
programului. 

1.2 Scopul Ghidului 

Ghidul se adresează tuturor Grupurilor de Acțiune Locală, urmărind să ofere un sprijin cât mai practic în 
procesul de evaluare a implementării strategiilor de dezvoltare locală. Ghidul a fost dezvoltat pe baza 
experienței practice a echipei de proiect, respectând elementele incluse în cadrul Ghidului privind evaluarea 
LEADER/DLRC publicat în august 2017 de către Serviciul European de Asistență pentru Evaluare în domeniul 
dezvoltării rurale1. 

 

                   
1 COMISIA EUROPEANĂ – Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală – Unitatea C.4 (2017): Ghid. Evaluarea 

LEADER/DLRC. Bruxelles. 
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2. Cadrul general al evaluării 

2.1. Evaluarea - o nouă provocare. Definiții ale evaluării. Beneficiile evaluării 

Pentru majoritatea Grupurilor de Acțiune Locală, derularea unui exercițiu de evaluare reprezintă o noutate. 
Această nouă provocare apare în cadrul exercițiului financiar 2014-2020,  ca urmare a obligativității impuse de 
Uniunea Europeană GAL-urilor de a realiza evaluarea implementării strategiilor de dezvoltare locală. Deși la 
prima vedere derularea unei astfel de evaluări poate părea o “povară”, trebuie să privim dincolo de 
obligativitatea  îndeplinirii unei cerințe impuse de UE, să descoperim și să profităm de beneficiile evaluării atât 
pentru succesul strategiilor de dezvoltare locală, cât și pentru procesul de învățare din cadrul Grupurilor de 
Acțiune Locală. 

Evaluarea reprezintă o analiză intensă, limitată în timp, care examinează de o manieră sistematică şi obiectivă 
relevanţa, eficienţa, eficacitatea, impactul, sustenabilitatea, performanţa, succesul strategiilor, programelor, 
politicilor publice sau proiectelor aflate în desfăşurare sau finalizate. Evaluarea este cea care ne informează 
ce funcţionează şi ce nu funcţionează şi mai ales, de ce anume, şi face recomandări pentru îmbunătăţirea 
implementării și rezultatelor unei intervenții.  

De-a lungul timpului, teoreticieni ai evaluării precum şi donatori internaţionali (Banca Mondială, Comisia 
Europeană) au dezvoltat definiţii ale conceptului de evaluare. Astfel, Carol Weiss  defineşte evaluarea ca fiind 
„o analiză sistematică a operaţiunilor şi beneficiilor unui program sau politici, prin comparaţie cu standarde 
explicite ori implicite, cu scopul de a contribui la îmbunătăţirea acelui program sau politici”2. Ghidul EVALSED3 
susţine că evaluarea pune sau ar trebui să pună accent pe învăţare, cum să elaborăm, implementăm şi 
gestionăm mai bine programele, strategiile şi politicile publice. Există şi definiţii care accentuează mai degrabă 
analiza beneficiilor şi a impactului anumitor programe şi politici publice, spre deosebire de definiţiile de mai 
sus care pun accent pe evaluarea proceselor. Astfel, pentru Michael Mulreany, evaluarea poate fi definită ca 
„procesul de analiză a măsurii în care obiectivele proiectului, programului sau politicii au fost atinse şi cât de 
economic şi eficient s-a întâmplat acest lucru”4. Procesul de evaluare are o serie de beneficii, contribuind la 
îmbunătăţirea strategiilor de dezvoltare locală, din punct de vedere al design-ului şi implementării, la învăţarea 
unor lecţii utile pentru strategiile viitoare. Mai mult decât atât, evaluarea conduce la responsabilizarea 
entităților care gestionează strategiile cu privire la rezultatele acesteia şi implicit a modului în care sunt 
utilizate fondurile alocate. Între beneficiile evaluării putem enumera: îmbunătăţirea capacităţii 
managementului SDL privind analiza şi decizia; învăţarea unor lecţii utile pentru strategiile viitoare. 

Grupurile de Acțiune Locală joacă un rol important în cadrul Sistemului de Monitorizare și Evaluare al PNDR 
2014-2020. Astfel, conform Regulamentelor UE, GAL-urile au următoarele responsabilități în materie de 
monitorizare și evaluare:  

                   
2 Weiss, Carol (1998), Metode de Evaluare pentru Studierea Politicilor şi Programelor, Ed. Prentince Hall 
3 Ghid de evaluare al Comisiei Europene, resursă pentru evaluarea dezvoltării socio-economice 
4 Mulreany, Michael (1999), Evaluarea Economică şi Financiară: Măsurare, Concept şi Management, Institutul de Administraţie 

Publică, Irlanda 
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Tabel 1 - Responsabilități ale GAL privind monitorizarea și evaluarea strategiei de dezvoltare locală 
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) 

Monitorizarea şi evaluarea sunt acum sarcini obligatorii pentru GAL. Nevoia de a îmbunătăţi capacitatea GAL-
urilor de a măsura şi analiza rezultatele strategiei de dezvoltare locală a fost în mod clar evidenţiată şi un plan 
de evaluare trebuie să fie inclus în documentul strategiei de dezvoltare locală. 

2.2. Ce înseamnă “evaluarea strategiei de dezvoltare locală” 

Evaluarea strategiei de dezvoltare locală reprezintă o analiză aprofundată, cu caracter socio-economic, menită 
să identifice, să cuantifice şi să demonstreze prin dovezi ceea ce s-a realizat, rezultatele obţinute şi schimbările 
generate, explicând principalele mecanisme care stau la baza acestor rezultate. 

Fig 1 – Diferențe între evaluare, monitorizare, control, audit 

Evaluare Control 

Monitorizare Audit 

Emiterea unei 
judecăți de valoare 

Control  
cu privire la 

normele ce trebuie 
respectate 

Îndrumare 

Înțelegerea 
măsurii în care 

obiectivele sunt 
atinse 

= Verificarea conformității și 
eficacității și formularea de  
propuneri de îmbunătățire 

=Verificarea bunei administrări și 
măsurarea progresului 

implementării unei intervenții 

=Verificarea conformității 
implementării, respectarea 

normelor 

= Identificarea și analiza 
rezultatelor, efectelelor, 

mecanismelor implementării 
și formularea de recomandări 

și lecții învățate 
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Evaluarea serveşte aşadar la exprimarea aprecierilor cu privire la activităţile realizate sau în curs de realizare, 
cât sunt de utile, eficace, eficiente sau sustenabile şi analiza modului în care intervenţiile realizate produc 
efecte sau nu. 

Evaluarea se diferențiază de monitorizare. Monitorizarea colectează date și totodată semnalează, propune 
măsuri de corecție. Evaluarea ca exercițiu dedicat utilizează toate informațiile puse la dispoziție de 
monitorizare și analizează diferite aspecte la diferite niveluri ale strategiei. Totodată, având ocazia de a sesiza 
anumite deficiențe informaționale necesare diverselor analize, evaluarea poate propune măsuri în acest sens 
și astfel poate contribui la dezvoltarea sistemului de monitorizare.  

Tabel 2 - De la monitorizare la evaluare 
 Monitorizarea implementării strategiei Evaluarea rezultatelor strategiei 

Obiective Urmărirea evoluţiei rezultatelor, de la 
debutul implementării  (baseline) până la 
obţinerea rezultatelor preconizate. 

Analiza rezultatelor obţinute şi a motivelor 
pentru care rezultatele planificate au fost sau 
nu au fost atinse. Formularea de recomandări 
și de lecții învățate. 

Focus Se concentrează pe progresul financiar, 
realizările fizice ale operaţiunilor şi pe 
modul în care aceste realizări au contribuit 
la atingerea rezultatelor. 

Compară rezultatele planificate cu cele efectiv 
atinse. Se concentrează asupra modalităţilor,  
motivaţiilor și factorilor interni și externi care 
au influențat producerea lor. Analizează 
aspecte cheie în termeni de eficacitate, 
eficiență, efecte produse și sustenabilitate. 

Metodologie Identifică şi cuantifică performanţele 
(progresul rezultatelor) prin evidenţierea 
sistematică  a valorilor indicatorilor de 
realizare și de rezultat. 

Identifică şi cuantifică performanţele 
(progresul rezultatelor) bazându-se pe datele 
din sistemul de monitorizare şi pe informaţii 
culese prin metode și tehnici de evaluare și  
efectuează o cercetare asupra rezultatelor și 
efectelor obţinute. 

Frecvență Continuă, prin intermediul bazei de date  a 
operaţiunilor (proiectelor) şi activitatea de 
raportare cu privire la stadiul de 
implementare a proiectelor. 

Periodică, prin intermediul metodelor și 
tehnicilor de evaluare folosite de către 
evaluatorii interni sau externi. 

Utilizare Pentru  a evidenţia progresul 
implementării strategiei și a adopta 
acţiuni corective în caz de necesitate. 

Furnizarea dovezilor şi informaţiilor cu caracter 
strategic referitor la ceea ce s-a obţinut şi cum  
s-a obţinut, prin implementarea strategiei, în 
vederea îmbunătățirii acesteia. 

Diferențe cheie între Monitorizare și Evaluare 

Monitorizarea este continuă; ea se desfăşoară în toate stadiile de implementare a strategiei, pentru a oferi 
factorilor interesaţi o imagine cât mai exactă asupra progresului acesteia; din punctul de vedere al momentului de 
desfăşurare, evaluarea are un caracter periodic, fiind realizată numai în anumite momente ale ciclului strategiei. 

Monitorizarea se concentrează pe aspecte ale strategiei precum cheltuieli, activităţi, realizări fizice, accentul 
fiind pus pe implementare; evaluarea urmăreşte modalitatea de operare a strategiei, precum şi efectele şi rezultatele 
pe care le generează; aşadar, evaluarea este mai cuprinzătoare din punct de vedere al scopului său. 
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2.3. Ce evaluăm? 

În mod uzual, evaluarea unei intervenții publice include următoarele teme generale: 

RELEVANȚĂ   Relevanța intervenției față de nevoile socio-economice 

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

EFICIENȚĂ  Cât de eficient au fost utilizate resursele pentru obținerea rezultatelor 

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

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

Având în vedere specificul abordării LEADER și al strategiilor de dezvoltare locală implementate în cadrul 

LEADER, temele recomandate pentru evaluarea strategiei de dezvoltare locală sunt 
cele prezentate în continuare. 

 
Logica intervenţiei  Strategiei de Dezvoltare Locală 
 
Eficacitatea şi eficienţa operaţiunilor realizate şi contribuţia lor la obţinerea rezultatelor şi a impactului 
prevăzute de strategie 
 
Contribuția SDL la aria de intervenție 6B 
 
Mecanismul de implementare al strategiei 
 
Aplicarea metodei LEADER (aplicarea combinată a celor şapte principii) 
 
Valoarea adăugată datorată metodei LEADER 
 
Factorii de succes şi de insucces 
 

Grupurile de Acțiune Locală trebuie să cuprindă în planul de evaluare şi să indice în 
mod clar ceea ce urmează să evalueze și ce vor să obţină prin evaluare în scopul 
planificării, gestionării şi efectuării acestei activităţi în mod eficient şi eficace. 

 



 

 

- 11 -  

„DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII DE EVALUARE ȘI 
MONITORIZARE A PERSONALULUI INSTITUȚIILOR 
IMPLICATE ÎN IMPLEMENTAREA PNDR 2014-2020” 

Proiect cofinanțat din 
FEADR prin Măsura 20 
din cadrul PNDR 2014-
2020 

2.4. Procesul evaluării strategiei de dezvoltare locală, în ansamblu 

Fig 2 – Etapele principale ale procesului de evaluare 

 

1. Elaborarea Planului de evaluare și constituirea unui Comitet de coordonare a evaluării 
Planul de Evaluare se aprobă de către Comitetul de coordonare a evaluării / Consiliul director. 

2. Selectarea Evaluatorului 
Identificarea structurii interne GAL care va realiza evaluarea (autoevaluare) sau stabilirea unei 
metode de selectare a evaluatorului extern (evaluare externă) și elaborarea unui caiet de 
sarcini pentru derularea procedurii de achiziție publică în vederea selectării evaluatorului 
extern. 

GA
L 

3. Elaborarea design-ului evaluării 
Pregătirea metodologiei detaliate de evaluare (alegerea metodelor și tehnicilor de evaluare și 
elaborarea instrumentelor). 

4. Derularea activităţii de evaluare  
Punerea în practică a metodelor și tehnicilor de evaluare alese, analiza și interpretarea 
datelor. 

5. Redactarea raportului de evaluare 
Definitivarea constatărilor, a concluziilor și a recomandărilor. Redactarea raportului de 
evaluare. Raportul se aprobă de către Comitetul de coordonare a evaluării. 

6. Diseminarea rezultatelor evaluării 
Transmiterea raportului de evaluare factorilor interesați și publicarea acestuia pe site-ul 
GAL. 
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3. Planificarea evaluării 

Pentru a fi utilă, evaluarea trebuie percepută, la nivelul GAL, ca o componentă importantă a etapei  de 
implementare a strategiei de dezvoltare locală. Astfel, este oportun să se stabilească încă de la început 
abordarea evaluării strategiei de dezvoltare locală şi, pe cât de detaliat posibil, principalele activităţi de 

evaluare. În acest scop se desfășoară activitatea de planificare a evaluării, care: 

 identifică temele care se intenţionează a fi evaluate, clarificând totodată obiectivele şi scopul evaluării; 
 definește modul general de lucru, responsabilitățile privind procesul de evaluare, calendarul de lucru şi 

modalităţile de selectare a evaluatorilor (interni, externi sau în combinație); 
 furnizează tuturor persoanelor implicate în pregătirea sau aprobarea planului de evaluare (membrii 

consiliului director sau ai comitetului de coordonare a evaluării, responsabili cu evaluarea din cadrul GAL) 
o perspectivă de ansamblu privind evaluarea care se va desfășura. 

3.1. Clarificarea scopului și obiectivelor evaluării 

Stabilirea scopului și obiectivelor evaluării este necesară pentru a răspunde întrebărilor La ce ne va servi 
evaluarea? Cum dorim să o folosim? Evaluăm pentru a explica sau a demonstra ce și cui anume? 

De ce evaluăm? Pentru a explica ce? 
 
 Cum şi în ce măsură au fost obţinute 

rezultatele planificate 
 Cum şi în ce măsură abordarea LEADER/DLRC 

este eficientă comparativ cu alte instrumente 
 Cum au fost utilizate resursele 
 Care este percepţia beneficiarilor 
 Ce funcţionează bine şi ce nu 

 

        
         Cui ? 

• Autoritatea de Management 
• Principalii actori locali 
• Partenerii din cadrul GAL 
• Consiliul director  
• Echipa GAL 

 

Scopul și obiectivele evaluării explică de ce este nevoie de evaluare sau, mai bine zis, cui va folosi această 
evaluare și cum anume (care sunt intenţiile de utilizare a rezultatelor evaluării).  În general, evaluarea are 
două obiective: 
 pentru a raporta și demonstra la diferite nivele, prin colectarea de informații și dovezi solide, modul în 

care s-a acţionat, cum au fost utilizate resursele şi ce rezultate și efecte au fost obţinute prin 
implementarea SDL; 

 pentru a înţelege ce și cum funcționează sau de ce nu funcționează (factorii şi mecanismele care 
influențează rezultatele SDL) contribuind astfel la identificarea unor eventuale măsuri de corecție pentru 
actuala strategie (pentru a îmbunătăți eficacitatea, eficiența, relevanța, impactul, sustenabilitatea 
acesteia) și la formularea de lecții utile pentru îmbunătățirea modului de proiectare și implementare ale 
strategiei viitoare.  
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La cele de mai sus se pot adăuga şi alte argumente, precum analiza primelor “reacții” din teren la 
implementarea strategiei în vederea unei eventuale realocări a unor resurse financiare, analiza modului de 
implementare  în termeni de eficienţă pentru îmbunătăţirea gestionării implementării, analiza funcţiei de 
animare pentru a explica cum funcţionează diferitele componente ale acesteia etc. 

După cum este ilustrat în cadrul tabelului 3, numărul și tipul de factori interesați ai unei strategii și ai unui GAL 
este ridicat, aceștia având nevoi de informare diverse, în timp ce evaluarea dispune de resurse limitate, care 
ar putea fi insuficiente pentru a răspunde tuturor acestor nevoi. Cu atât mai mult este necesară înțelegerea 
acestor nevoi pentru a fructifica la maximum procesul evaluării. Tabelul prezentat în continuare reprezintă un 
exemplu de astfel de analiză de nevoi.  Nevoile descrise în cea de-a doua coloană trebuie înțelese în sensul în 
care fiecare categorie de factori interesați are nevoi de informare adiționale față de cele deja descrise pentru 
categoriile anterioare. Acest tip de analiză poate constitui și un mod de a reprezenta sintetic obiectivele 
evaluării. Căsuța evidențiată cu chenar roșu reprezintă ceea ce ar putea fi considerat ca fiind “obiectivele 
minime ale evaluării”. Evident, oricare categorie de factori poate fi de fapt interesată de toate informațiile 
prezentate în coloana a doua a tabelului. Ceea ce este important de avut în vedere pentru planificarea evaluării 
sunt diferențele de perspective și priorități între diferitele categorii de factori interesați.  

Tabel 3 – Exemplu de analiză a nevoilor de informare a diverșilor factori interesați 
CATEGORIA DE FACTORI 
INTERESAȚI 

INFORMAȚII FURNIZATE DE CĂTRE EVALUARE 

Entități implicate în 
implementarea și evaluarea PNDR: 
Autoritatea de Management, 
RNDR, evaluatorul la nivel PNDR.  

 Contribuția strategiei la domeniul de intervenție 6B 
 Informații privind rezultatele și efectele obținute prin implementarea 
strategiei 
 Modul în care abordarea LEADER a contribuit la obținerea rezultatelor și 
efectelor 
 Identificarea unor eventuale măsuri de corecție a strategiei sau a 
implementării acesteia 

Entități instituționale responsabile 
de elaborarea și implementarea 
de politici de dezvoltare teritorială 

 Rolul GAL la nivel teritorial, modul și măsura în care strategia de dezvoltare 
locală contribuie la dezvoltarea teritorială 

Beneficiari ai strategiei, alți factori 
interesați publici și privați la nivel 
local 

 Analiza modului de utilizare a resurselor, justificarea distribuției acestora la 
nivel teritorial și sectorial 
 Analiza contribuției GAL și a strategiei la dezvoltarea teritoriului 

 
Partenerii din cadrul GAL, Consiliul 
director GAL 
 

 Analiza primelor reacții din teritoriu la implementarea strategiei, pentru o 
eventuală reorientare a resurselor acesteia 
 Analiza percepției privind GAL și activitatea sa, la nivelul diverșilor factori 
interesați de la nivel local 
 Lecții privind strategia de dezvoltare locală viitoare 

Echipa tehnică a GAL  Îmbunătățirea managementul implementării strategiei, prin analiza activității 
administrative și de animare a GAL pentru a înțelege cum funcționează 
acestea și de ce 
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Identificarea principalelor categorii de factori interesați ai evaluării e totodată importantă pentru: 
 planificarea evaluării - stabilirea modului de implicare a acestor factori interesați în planificarea evaluării, 

acest aspect fiind important atât pentru formularea întrebărilor de evaluare, cât și pentru implementarea 
evaluării; 

 comunicarea rezultatelor evaluării - clarificarea grupurilor țintă ale comunicării și a nevoilor acestora 
contribuie la o planificare mai eficace a canalelor și modalităților de comunicare cu acestea.  

3.2. Stabilirea tematicii evaluării 

Stabilirea tematicii evaluării înseamnă a răspunde la întrebarea: Ce doresc să evaluez? Tematica evaluării se 
definește pe mai multe niveluri. Mai întâi se stabilesc temele generale ale evaluării, precum cele recomandate 
în cadrul secțiunii 2.3 și detaliate în tabelul următor, urmate de întrebările de evaluare aferente fiecărei teme. 

Tabel 4 – Teme recomandate pentru evaluarea implementării strategiilor de dezvoltare locale 
TEMA CE SE EVALUEAZĂ ÎN CADRUL TEMEI 

Logica de intervenție a 
strategiei 

 Relevanța strategiei față de nevoile și potențialul de dezvoltare din teritoriu 
 Coerența internă și cu politicile de referință relevante 

Eficacitatea şi eficienţa 
operaţiunilor şi contribuţia 
lor la obţinerea rezultatelor 
şi a impactului prevăzute de 
strategie 

 Gradul de atingere a rezultatelor planificate, a obiectivelor specifice și a impactului 
prevăzut prin strategia de dezvoltare locală 

 Contribuția operațiunilor finanțate la atingerea rezultatelor, obiectivelor, 
impactului planificat , distinct de alți factori externi strategiei (impactul poate fi 
evaluat la finalul implementării strategiei) 

 Eficiența costurilor înregistrate la nivelul operațiunilor finanțate 
Contribuția SDL la aria de 
intervenție 6B 

 Contribuția efectivă a SDL la dezvoltarea locală în zonele rurale, conform criteriilor 
de evaluare și indicatorilor comuni aferenți ariei 6B (detalii în secțiunea 3.5) 

Mecanismul de 
implementare al strategiei 

 Gestionarea  resurselor (umane, financiare și tehnice) și a relației cu beneficiarii 
proiectelor finanțate 

Aplicarea metodei LEADER   Modalităţile prin care au fost aplicate  cele 7 caracteristici specifice ale abordării 
LEADER 

Valoarea adăugată datorată 
metodei LEADER 

 Beneficiile obținute datorită abordării LEADER 

Factorii de succes și de 
insucces 

 Influenţa  factorilor interni şi externi asupra rezultatelor obținute prin 
implementarea SDL 

3.3. Verificarea logicii de intervenție a Strategiei de Dezvoltare Locale 

În realitatea de zi cu zi este dificil de întâlnit o logică a intervenției simplă, solidă și clară. Strategiile de 
dezvoltare locale sunt elaborate ca răspuns la un apel, bazându-se pe un format predefinit și prin urmare sunt 
influențate de o varietate de elemente: nevoia de a răspunde unor cerințe administrative, de a satisface 
criteriile de evaluare pentru a fi selectate, de a adresa toate nevoile identificate în cadrul teritoriului GAL, de 
a menține o abordare generală și a nu crea un cadru rigid etc. Astfel de elemente și diverse altele pot genera 
devieri de la o structură clară a logicii de intervenție a strategiei, putând duce la situații în care elemente 
importante ale strategiei devin neclare sau sunt omise. Totodată, strategia a fost elaborată cu destul de mult 
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timp în urmă (câţiva ani) și prin urmare este necesar să se ţină cont de eventualele schimbări survenite în ceea 
ce privește premizele pe care s-a bazat logica de intervenție şi diversele elemente de context local. 

Pentru a putea îmbunătăți logica de intervenție a strategiei, este necesară o verificare atentă a coerenţei 
logice, a rigorii conceptuale, a fezabilității activităților date fiind resursele financiare disponibile și a măsurii în 
care activitățile prevăzute sunt încă relevante în condițiile unor nevoi dinamice. Verificarea logicii de 
intervenție reprezintă una dintre cele mai bune ocazii de a genera un schimb de idei pentru a identifica 
modalități de îmbunătățire a implementării strategiei, precum și pentru o eventuală reorientare a activităților 
viitoare ale strategiei în funcție de logica revizuită a intervenției. Acest proces are o importanță deosebită în 
ceea ce privește învățarea colectivă, mai ales având în vedere faptul că multe dintre persoanele implicate în 
implementarea și evaluarea strategiei sunt diferite de persoanele care au elaborat strategia. 

Exemplul ipotetic următor ilustrează logica de intervenție care stă la baza obiectivului general de a dezvolta 
plusvaloarea creată de întreprinderi agricole mici care produc produse locale tipice,  din cadrul strategiei GAL  
Valea Soarelui (fictiv). În acest exemplu, logica de intervenție este clară. Totuși, și această logică poate fi 
verificată și îmbunătățită, după cum va fi explicat în continuare. 

Fig 3 – Exemplu ipotetic privind logica de intervenție aferentă unui anumit obiectiv 

Obiectiv general Obiective specifice 
 

Rezultate planificate 

Creșterea plusvalorii 
produse în cadrul 
întreprinderilor 
agricole mici care 
produc produse 
locale tipice 

1 
Îmbunătățirea 
competitivității 
întreprinderilor mici pe 
lanțul comercial scurt 
 
 

Creșterea ofertei de vânzări directe către 
consumatori a produselor locale (lanțul 
comercial scurt) 
Creșterea numărului de produse procesate 
și comercializate 
Creșterea notorietății produselor locale 

2 
Dezvoltarea ofertei de 
produse locale 
(creșterea procentului 
de produse acreditate) 

Îmbunătățirea proceselor de producție 
(obținerea de standarde de calitate) 
Acreditarea produselor locale deosebite 
(marcă înregistrată) 
Îmbunătățirea calității mărcilor de  
produselor existente 

Activitatea de verificare a logicii de intervenție poate fi efectuată în două etape: 

A. Verificarea cadrului strategic 
B. Verificarea structurii logice  

La finalul acestui exercițiu, echipa de evaluatori va formula recomandări privind revizuirea anumitor elemente  
din cadrul logicii de intervenție, pentru a obține astfel o logică a intervenției cât mai coerentă și relevantă 
pentru nevoile din teritoriu. 
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A. Verificarea cadrului strategic 

Verificarea cadrului strategic înseamnă în principal reanalizarea sistemului de obiective pentru a asigura o 
coerență și legături logice solide între elementele de pe diferite niveluri (obiectiv general, obiective specifice 
aferente măsurilor incluse în SDL, rezultate așteptate). Aceasta se realizează reprezentând sistemul de 
obiective printr-o schemă de tip arbore (vezi fig 3 anterioară) și urmărind apoi relațiile logice ilustrate în figura 
4. 

Fig 4– Relațiile conceptuale din cadrul strategic 

 

Continuând exemplul anterior, echipa din cadrul GAL Valea Soarelui dedică o primă sesiune de lucru (cu 
implicarea unor actori locali având o bună cunoaștere a teritoriului și sectoarelor vizate de strategie)  
organizată de către responsabilul privind evaluarea, unei verificări atente a strategiei de dezvoltare locală și 
identifică următoarele elemente de luat în considerare pentru îmbunătățirea cadrului strategic: 

 În teritoriul acoperit de GAL Valea Soarelui, care se confruntă cu un sever fenomen de migrație a tinerilor 
și cu o rată de ocupare a femeilor foarte redusă, procesarea materiei prime agricole în cadrul 
întreprinderilor mici pentru producerea și comercializarea de produse tipice locale (reflectată în 
prioritățile orizontale ale strategiei) poate constitui o măsură importantă pentru contracararea 
fenomenelor menționate; 

 Deși nu a fost menționată în strategie pentru a nu crea angajamente prea ambițioase, intenția GAL este 
de a sprijini, în cadrul măsurii prin care se finanțează dezvoltarea infrastructurii publice, înființarea unei 
piețe comune a agricultorilor în micul oraș situat în zona de vale a teritoriului GAL; 

 Această intenție reprezintă o provocare majoră, pentru că presupune punerea de acord a municipalității, 
care trebuie să asigure infrastructura, și a unui grup de câteva zeci de agricultori care trebuie să o 
gestioneze în mod colectiv (o experiență complet nouă pentru teritoriu); 
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 În plus, există o prioritate în cadrul strategiei privind acordarea de sprijin fermelor montane care se 
depopulează. Este vorba în principal despre păstori și crescători de bovine care ar putea să își 
îmbunătățească situația economică prin dezvoltarea unor activități de procesare a laptelui produs și 
comercializarea de brânzeturi. Unul dintre elementele cheie pentru reușita unei astfel de inițiative se 
referă la implementarea unei proceduri de control a condițiilor igienico-sanitare, elaborată specific pentru 
o astfel de micro-producție și care să fie considerată conformă de către autoritatea sanitar-veterinară. 

Având în vedere aceste noi elemente, evaluatorul a formulat o serie de recomandări privind îmbunătățirea 
cadrului strategic, acestea fiind prezentate cu culoare roșie în cadrul figurii 5. 

Fig 5 – Exemplu de cadru strategic îmbunătățit 
Obiectiv general Obiective specifice 

 
Rezultate planificate 

Creșterea 
plusvalorii 
produse în cadrul 
întreprinderilor 
agricole mici care 
produc produse 
locale tipice 

1 
Îmbunătățirea 
competitivității 
întreprinderilor mici 
pe lanțul comercial 
scurt și creșterea 
ocupării în rândul 
tinerilor și femeilor 
 

Creșterea ofertei de vânzări directe către 
consumatori a produselor locale (lanțul comercial 
scurt) 
Creșterea numărului de produse procesate și 
comercializate, în special a brânzeturilor locale  
Creșterea notorietății produselor locale 

Dezvoltarea colaborării între producători pentru 
comercializarea în comun a produselor 
Facilitarea procesului de autorizare sanitar-
veterinară a laboratoarelor de procesare 

2 
Dezvoltarea ofertei 
de produse locale 
(creșterea 
procentului de 
produse acreditate) 
în special produse ale 
fermelor locale 

Îmbunătățirea proceselor de producție 
(obținerea de standarde de calitate) 
Acreditarea produselor locale deosebite (marcă 
înregistrată) în special a brânzeturilor locale 
Îmbunătățirea calității mărcilor de  produselor 
existente 
Dezvoltarea colaborării între producători privind 
procesul de asigurare și îmbunătățire a calității 

După cum se poate observa, elementele modificate se referă la o mai bună definire a scopurilor urmărite din 
punct de vedere social, sectorial și geografic, precum și la adăugarea unor rezultate privind schimbarea de 
relații, comportamente și, în general, schimbarea de mentalități în rândul actorilor implicați. 

B. Verificarea structurii logice  

Verificarea structurii logice permite identificarea punctelor tari și punctele slabe ale logicii, a eventualelor 
incoerențe, reanaliza ipotezelor pe care s-a bazat strategia și verificarea modului de cuantificare a efectelor 
directe. Este necesară o analiză de detaliu, prin construirea unei matrici logice și verificarea unor elemente de 
corerență și relevanță precum cele descrise în continuare. Exercițiul poate fi efectuat în doi paşi: 

1. Reprezentarea logicii de intervenție printr-un model (matricea logică). 
2. Analiza matricii logice în termeni de relevanţă şi coerenţă. 
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Pasul 1 – Realizarea matricii logice 
Realizarea  unei matrici logice este un mod de a reprezenta fluxul necesar pentru a transforma un ansamblu 
de resurse în activităţi, activitățile în realizări, conducând la o serie de  schimbări și efecte (rezultate şi impact). 
Componentele cheie ale matricii logice sunt: 
 Intrările – sau investiţiile în termeni de contribuţii financiare, reguli şi ghidări specifice cu privire la 

modalităţile de realizare a operațiunilor, resurse umane şi competenţe necesare pentru implementarea 
strategiei de dezvoltare locală. Toate activitățile prevăzute în cadrul strategiei trebuie grupate în funcție de 
rezultatul/obiectivul la care contribuie; 

 Realizările imediate – reprezintă ceea ce se aşteaptă să fie realizat (exprimat prin  indicatori de realizare) 
prin proiectele finanţate şi care sunt grupurile ţintă vizate; 

 Rezultatele - rezultatele care se obțin prin finalizarea proiectelor (exprimate prin indicatori de rezultat); 
 Impactul – efectele obținute (după un anumit timp) la nivelul teritorial vizate de strategie prin 

implementarea acesteia, determinate de interacțiune și sinergia proiectelor, efecte care privesc adresarea 
nevoilor socio-economice identificate inițial și care au stat la baza elaborării strategiei. 

Fig 6 – Componentele matricii logice 

Pasul 2 – Analiza relevanţei şi coerenţei 
Analiza relevanței și coerenței logicii de intervenție este efectuată în principal formulând răspunsuri la anumite 
întrebări. Primele astfel de întrebări se referă la măsura în care logica generală a intervenției și ipotezele pe 
care se bazează și-au păstrat validitatea în momentul actual:  
 Există schimbări care necesită o modificare a analizei SWOT sau a ipotezelor referitoare la factorii externi 

care pot influenţa implementarea și succesul strategiei? 
 Explicația logică a motivelor intervenţiei este încă validă? 

Întrebările prezentate în continuare au drept scop verificarea relevanței și coerenței tuturor secțiunilor 
matricii logice. 

Investiţii în termeni 
de:  
Contribuţii 
financiare 
Cadrul intervenției 
logice 
Resurse umane 
Competenţe  

INTRĂRI 
(Investiţii) 

IEȘIRI 
(Realizări) 

REZULTATE 
(preconizate) 

IMPACT 
(preconizat) 

Ceea ce se aşteaptă 
a se realiza prin 
proiectele finanţate 
(exprimate prin 
indicatori de 
realizare şi valorile 
țintă ale acestora) 
  

Rezultatele produse 
prin finalizarea 
proiectelor 
(exprimate prin 
indicatori de 
rezultat și valorile 
țintă ale acestora)         

Efecte ale 
interacţiunii 
proiectelor asupra 
sistemului 
teritorial vizat de 
strategie 
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Tabel 5 - Întrebări recomandate pentru analiza relevanței și coerenței logicii de intervenție 

Intrări Ieșiri (Realizări) Rezultate Impactul așteptat la 
finalul implementării 

strategiei 

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

Logica acestor activități 
este clar explicată? 

Sunt aceste activități 
fezabile, date fiind 
resursele alocate și 
contextul local? 

Intervențiile vizează 
grupurile țintă adecvate? 

Rețelele de actori locali 
care vor fi implicate în 
activități au fost 
identificate 
corespunzător? 

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

Sunt realizările planificate 
suficiente pentru a genera 
rezultatele așteptate? 

Sunt rezultatele așteptate 
clar definite? 

Sunt descrise rezultate 
așteptate privind capitalul 
social la nivelul rețelelor și 
comunităților implicate? 

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

Care sunt obiectivele 
specifice cheie din lista 
lungă de obiective 
specifice aferente fiecărei 
măsuri? 

Sunt rezultatele 
planificate suficiente 
pentru a genera impactul 
așteptat? 

Există o logică clar 
explicată, conform căreia 
rezultatele planificate vor 
interacționa (se vor 
susține reciproc) și vor 
duce la atingerea 
obiectivelor și la impactul 
așteptat? 

Este impactul așteptat 
clar definit?  

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

Există o legătură clară 
între impactul așteptat și 
nevoile locale? 

Sunt planificate efecte ale 
abordării LEADER: 
îmbunătăţirea 
guvernanței locale, 
dezvoltarea capitalului 
social, obţinerea de 
rezultate mai bune 
calitativ (de ex. inovaţie) 
sau cantitativ (de ex. 
efectul de pârghie)? 

Reluând exemplul fictiv al GAL Valea Soarelui, responsabilul de evaluare s-a decis să propună grupului de lucru 
verificarea structurii logice utilizând câte o matrice pentru fiecare rezultat planificat. Diagrama prezentată în 
continuare ilustrează matricea logică aferentă rezultatului nr.1 Creșterea ofertei de vânzări directe către 
consumatori a produselor locale (lanțul comercial scurt) și este bazată pe informații esențiale preluate din 
strategia de dezvoltare locală. 
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Fig 7 - Exemplu de matrice logică 

 

După cum se poate remarca: 
 A 2-a și a 3-a coloană descriu intrările care constau în principal în activități și sub-activități ale strategiei, 

aferente obiectivului specific descris. Pentru fiecare activitate sunt precizate nivelul finanțării, tipul de 
activitate și procentul de finanțare; 

 A 4-a coloană descrie realizările financiare (pentru acele cazuri unde există o cofinanțare locală) și 
realizările fizice; 

 A 5-a coloană descrie rezultatele directe așa cum au fost acestea cuantificate în cadrul strategiei (prin 
alegerea a 2 indicatori referitori la creșterea cifrei de afaceri și la nr de locuri de muncă echivalent normă 
întreagă create). Săgețile indică o contribuție directă și esențială a realizărilor descrise la rezultatele 
indicate. 

În cadrul grupului de lucru s-a trecut apoi la analiza matricii logice în 5 pași, pe baza unui set de întrebări 
selectate din cadrul întrebărilor recomandate în cadrul tabelului nr 5 și prezentate în Fig 8. 
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Fig 8 – Analiza matricii logice 

 

Grupul de lucru a ajuns la următoarele concluzii, formulate ca răspuns la cele 5 întrebări ilustrate în fig 8: 

Pasul 1 Sunt aceste activități fezabile, date fiind resursele alocate și contextul local? Intervențiile vizează  
grupurile țintă adecvate? 
Concluziile grupului de lucru au fost că pentru implementarea strategiei sunt esențiale următoarele 
aspecte: 
- identificarea rețelei de antreprenori care trebuie sensibilizați; 
- capacitatea de a ajunge la persoanele tinere și la femeile din cadrul familiilor agricultorilor și 

micilor meseriași: 
- capacitatea de „fragmentare” a activităților pentru a putea oferi un sprijin adaptat pentru nevoile 

actorilor implicați; 
- capacitatea de a sensibiliza și a implica reprezentanții autorității sanitar-veterinare; 
- capacitatea de a identifica sau de a sprijini crearea unei comunități a fermierilor promotori ai unei 

piețe de desfacere. 

Pasul 2 Sunt activitățile prevăzute și resursele alocate suficiente pentru a genera realizările și rezultatele  
așteptate? 
Activitățile prevăzute și resursele alocate acestora – sprijinirea deschiderii unor magazine de 
desfacere, a înființării de noi laboratoare de procesare, a înființării unei piețe pentru agricultori, 
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activitatea de formare pentru agricultori – sunt necesare și suficiente pentru a crea noi magazine, noi 
laboratoare, o nouă piață, pentru a crea noi locuri de muncă și pentru a înregistra o creștere a 
veniturilor realizate din vânzarea de produse locale. Prin urmare, nu sunt necesare modificări ale 
activităților prevăzute sau ale resurselor alocate acestora, acestea fiind adecvate pentru scopul 
propus. 

Pasul 3 Sunt realizările planificate suficiente pentru a genera rezultatele așteptate? 
Grupul de lucru ajunge la concluzia că este critică posibilitatea de a atinge rezultatele privind ocuparea 
pe baza doar a investițiilor prevăzute în cadrul strategiei. Din acest motiv se consideră că va fi 
determinantă capacitatea proiectelor finanțate de a acționa în sinergie pentru a genera atât efecte 
financiare (investiții locale sporite) cât și efecte fizice (privind mobilizarea pentru dezvoltarea pieței 
de desfacere).  

Pasul 4 Indicatorii sunt adecvați și suficienți? 
Se ajunge la concluzia că indicatorul privind creșterea cifrei de afaceri este adecvat pentru a exprima  
creșterea valorii adăugate la nivelul întreprinderilor mici, fiind ușor de măsurat și totodată relevant. 
Se sugerează totuși că trebuie specificat „creșterea cifrei de afaceri datorate comercializării produselor 
întreprinderii”. Se consideră necesară adăugarea unor indicatori de rezultat referitori la procesul de 
învățare în cadrul comunității de producători și în cadrul rețelei locale formate din producători și alte 
instituții locale. 

Pasul 5 Există o logică clar explicată, conform căreia rezultatele planificate vor interacționa (se vor susține  
reciproc) și vor duce la atingerea obiectivelor și la impactul așteptat? 
Se consideră că principala provocare a evaluării strategiei de dezvoltare locală este reprezentată de 
analiza efectelor produse prin interacțiunea dintre diversele activități finanțate, atât privind 
rezultatele economice și de ocupare cât și privind influențarea mentalității rețelelor de actori implicați 
și generarea de noi inițiative din partea acestora. 

Rezultatul activității de verificare a logicii de intervenție a SDL este reprezentat de un set de recomandări 
formulate de către evaluator, recomandări care vizează îmbunătățirea logicii de intervenție a SDL (a 
coerenței și relevanței acesteia), urmărind astfel creșterea eficacității strategiei de dezvoltare locală privind 
adresarea nevoilor din teritoriu. 
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3.4. Cadrul întrebărilor de evaluare 

Cadrul privind întrebările de evaluare reprezintă sistemul logic de întrebări la care evaluarea își propune să 
răspundă, în cadrul fiecărei teme de evaluare; acesta serveşte pentru a identifica cu claritate  care sunt 
informațiile pe care trebuie să le producă evaluarea. Cadrul întrebărilor de evaluare este alcătuit din 
următoarele elemente: 

Întrebările de evaluare: acestea identifică elementele asupra cărora evaluarea va trebui să se concentreze şi 
reprezintă modul în care vor fi  analizate și demonstrate rezultatele, eficacitatea, eficienţa şi alte elemente 
privind implementarea strategiei, considerate relevante. Spre exemplu : 
- Ce rezultate au obţinut proiectele finanţate în ceea ce privește îmbunătățirea competitivității firmelor 

locale? 
- În ce măsură a contribuit strategia la creșterea gradului de ocupare a forței de muncă la nivelul teritoriului? 
- În ce măsură a contribuit strategia la dezvoltarea competențelor și capacității locale de a susține 

dezvoltarea socio-economică a teritoriului? 
- În ce măsură oferta turistică din teritoriu a devenit mai competitivă datorită intervenției strategiei? 
- Cum a contribuit strategia la generarea de idei și inițiative noi privind dezvoltarea locală? 
- În ce măsură strategia a fost capabilă să implice tinerii și femeile? Cu ce efecte? 
- Există rezultate neplanificate ale implementării strategiei, pozitive sau negative? 

……….dar atenție, nu putem include în evaluare prea multe întrebări de evaluare, fiindcă evaluarea va avea 
resurse limitate și nu va putea răspunde tuturor întrebărilor posibile! 

 
La întrebările de evaluare se răspunde prin intermediul criteriilor de evaluare. Acestea sunt  elemente prin 
care se poate aprecia succesul intervenției, indicând astfel modul cel mai adecvat de a formula un răspuns la 
întrebarea de evaluare, după cum este ilustrat în exemplele următoare. 

Exemplu de întrebare de evaluare: În ce măsură intervenția strategiei a contribuit la îmbunătățirea 
competitivității firmelor locale? 

Exemple de posible criterii de evaluare: 

o Procentul de produse comercializate direct către consumatori a crescut 

o Fermele locale și-au dezvoltat noi procese de producție și noi canale de desfacere 

o Reputația întreprinderilor locale și a produselor acestora s-a îmbunătățit 

o Condiția socială a agricultorilor și a familiilor acestora s-a îmbunătăţit 

Exemplu de întrebare de evaluare: În ce măsură oferta turistică din teritoriu a devenit mai competitivă 
ca urmare a implementării SDL? 

Exemple de posible criterii de evaluare: 

o Fluxul de turişti şi vizitatori a crescut  

o Cifra de afaceri a societăţilor furnizoare de servicii turistice a crescut 

o Gradul mediu de ocupare a camerelor s-a îmbunătăţit 

o Ofertele turistice locale au devenit mai atractive 
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Criteriile de evaluare trebuie să fie suficient de bine și clar definite încât să poate fi analizate prin intermediul 
unor metode de evaluare fezabile. Criteriile de evaluare reflectă modul ales de GAL pentru a răspunde 
întrebărilor de evaluare. Ținând cont de faptul că evaluarea dispune, inevitabil, de resurse limitate, alegerea 
anumitor criterii de evaluare înseamnă faptul că GAL consideră că acelea sunt criteriile esențiale care trebuie 
analizate pentru a răspunde întrebărilor de evaluare. 

Criteriile de evaluare se măsoară prin  indicatori adecvați (de realizare, de rezultat) care pot fi atât cantitativi, 
cât și calitativi, după cum este ilustrat prin exemplele din tabelul următor.  

Tabel 6 - Exemple de criterii de evaluare și de indicatori de rezultat aferenți acestora 
CRITERII DE EVALUARE INDICATORI DE REZULTAT 

Procentul de produse comercializate direct 
către consumatori a crescut 

 Procentul de creștere a veniturilor întreprinderii datorată  
comercializării produselor direct către consumatori 

Fermele locale și-au dezvoltat noi procese 
de producție și noi canale de desfacere 

 Nr. de ferme care au dezvoltat astfel de noi elemente 
 Procentul de creștere a veniturilor datorate noilor procese și canale 
de desfacere 

Reputația întreprinderilor locale și a 
produselor acestora s-a îmbunătățit 

 Creșterea procentuală a gradului de notorietate a principalelor 
produse locale tipice 

Condiția socială a agricultorilor și a 
familiilor acestora s-a îmbunătăţit 

 Nr de membri ai familiei care au un nou loc de muncă în cadrul 
fermei  

 Procentul de creștere a gradului de satisfacție privind propria 
activitate a agricultorilor implicați în întreprindere și a familiilor 
acestora 

Răspunsul la întrebările de evaluare se bazează aşadar pe aceste elemente comune care pot fi completate cu 
informaţii suplimentare considerate relevante pentru a răspunde în mod corespunzător întrebărilor de 
evaluare.  

Întrebările de evaluare reprezintă obiectul central al evaluării. Cadrul privind întrebările de 
evaluare se construiește sub formă de matrice, pentru fiecare întrebare de evaluare, așa cum este prezentat 
în exemplele următoare. 

Tabel 7 - Exemplu privind cadrul întrebării de evaluare 
ÎNTREBARE DE 
EVALUARE 

CRITERII DE 
EVALUARE 

INDICATORI DE 
REALIZARE 

INDICATORI DE REZULTAT INFORMAȚII 
SUPLIMENTARE 

 
În ce măsură 
intervenția 
strategiei a 
contribuit la 
îmbunătățirea 
competitivității 
firmelor locale?
 

Procentul de 
produse 
comercializate 
direct către 
consumatori a 
crescut 

Fermele locale și-au 
dezvoltat noi 
procese de 

Nr de 
întreprinderi 
locale sprijinite 

Nr de planuri de 
afacere realizate 

Nr de 
echipamente de 

Procentul de creștere a 
veniturilor întreprinderii 
datorată  comercializării 
produselor direct către 
consumatori 

Nr. de ferme care au 
dezvoltat astfel de noi 
elemente

Nr de potențiali 
beneficiari (ferme 
sau mici meseriași 
care produc produse 
locale tipice) 

Procentul din 
bugetul SDL alocat 
acestui domeniu
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producție și noi 
canale de desfacere 

Reputația 
întreprinderilor 
locale și a 
produselor 
acestora s-a 
îmbunătățit 

Condiția socială a 
agricultorilor și a 
familiilor acestora 
s-a îmbunătăţit 

producție noi sau 
recondiționate 

Nr de campanii de 
promovare 
realizate 

Procentul de creștere a 
veniturilor datorate noilor 
procese și canale de 
desfacere  

Creșterea procentuală a 
gradului de notorietate a 
principalelor produse 
locale tipice 

Nr de membri ai familiei 
care au un nou loc de 
muncă în cadrul fermei  

Procentul de creștere a 
gradului de satisfacție 
privind propria activitate a 
agricultorilor implicați în 
întreprindere și a familiilor 
acestora 

Tabel 8 - Exemplu privind cadrul întrebării de evaluare 
ÎNTREBARE DE 
EVALUARE 

CRITERII DE 
EVALUARE 

INDICATORI DE 
REALIZARE 

INDICATORI DE REZULTAT INFORMAȚII 
SUPLIMENTARE 

 
În ce măsură oferta 
turistică din 
teritoriu a devenit 
mai competitivă ca 
urmare a 
implementării  
SDL? 
 

Fluxul de turişti şi 
vizitatori a crescut  

Cifra de afaceri a 
societăţilor 
furnizoare de 
servicii turistice a 
crescut 

Gradul mediu de 
ocupare a 
camerelor s-a 
îmbunătăţit 

Ofertele turistice 
locale au devenit 
mai atractive 

Nr de proiecte 
finanțate 

Nr de campanii de 
promovare 
realizate 
 
Nr de obiective 
turistice 
reabilitate 
 
Nr de unități de 
agrement noi sau 
reabilitate 

Procent creștere nr de 
turiști pe an în regiune 

Procent creștere nr mediu 
de înnoptări 

Nr de locuri de muncă nou 
create, directe și indirecte 

Nr de servicii noi oferite 
turiștilor 

Procentul de creștere a 
atractivității ofertei locale 
de turism 

Procentul de creștere a 
gradului de satisfacție al 
turiștilor 

Dinamica la nivel 
național / 
macroregiuni privind 
nr de turiști 

Ponderea turiștilor 
străini din nr total de 
turiști 

Apariția în teritoriu a 
unui nou tip de 
turism (ex. cultural, 
meșteșugăresc, 
ecumenic, 
gastronomic, pesca 
turism etc.) 
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3.5. Contribuția strategiei de dezvoltare locală la aria de intervenție 6B 

Un obiectiv comun al evaluării implementării strategiilor de dezvoltare locală este acela de a contribui la 
evaluarea LEADER la nivel PNDR (evaluarea contribuției PNDR la aria de intervenție 6B Promovarea dezvoltării 
locale în zonele rurale) evaluare efectuată de către Autoritatea de Management prin intermediul unui 
evaluator independent. În acest scop, pentru a permite agregarea informațiilor, toate evaluările realizate la 
nivelul GAL vor utiliza un cadru comun al întrebării de evaluare În ce măsură au sprijinit intervențiile PNDR 
dezvoltarea locală în zonele rurale? Acest cadru este descris în tabelul nr 9. 

Tabel 9 - Evaluarea contribuției PNDR la aria de intervenție 6B Promovarea dezvoltării locale în zonele rurale 
Aria de 

intervenție 
Întrebare de 

evaluare 
Criterii de evaluare Indicatori comuni de 

rezultat  
 (Aria de intervenție 6B) 

Informaţii 
suplimentare 

6B 

Promovarea  
dezvoltării 
locale în 
zonele rurale 

 

În ce măsură 
au sprijinit 
intervențiile 
PNDR 
dezvoltarea 
locală în 
zonele 
rurale? 

 

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 

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) 

Număr de 
proiecte/iniţiative 
susţinute prin SDL 
Procent din costul 
PNDR alocat măsurilor 
LEADER  

3.6. Valoarea adăugată datorată metodei LEADER 

O temă importantă a evaluării se referă la analiza valorii adăugate a abordării LEADER, sau, la modul general, 
a efectelor acesteia asupra sistemelor socio-economice locale. Când sunt tratate din punct de vedere teoretic, 
astfel de elemente pot părea abstracte sau rupte de realitate, dar la o analiză atentă, chiar și în situații simple, 
se poate constata existența unor oportunități ample pentru apariția unor astfel de rezultate. Pentru a analiza 
și evidenția valoarea adăugată datorată abordării LEADER, este necesară o atenție deosebită privind 
următoarele aspecte: 

- în primul rând, scopul urmărit prin intervenția SDL. Acesta este întotdeauna reprezentat de o comunitate 
sau rețea locală, în exemplu ipotetic prezentat anterior fiind vorba de o comunitate de agricultori locali, 
având în comun interesul pentru produsele locale, pentru crearea sau dezvoltarea activității de procesare 
a materiei prime locale și comercializarea directă a produselor proprii. Prin implementarea strategiei, GAL 
Valea Soarelui va crea o serie de oportunități de consolidare și dezvoltare a acestei mici comunități locale 
(având în cazul ipotetic studiat, între 40-70 de actori implicați) precum și a altor eventuale sub-rețele (cum 
ar fi, de exemplu, rețeaua între producători și instituțiile locale) prin activități precum: formare, acțiuni de 
sensibilizare și sprijin tehnic, organizarea de întâlniri, înființarea unei piețe comune pentru agricultorii 
locali; 
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- elemente potențiale de capital social: învățarea colectivă, schimbarea mentalităților, creșterea colaborării 
și încrederii reciproce și față de GAL, identificarea unor subiecte de interes comun, introducerea unor noi 
forme de auto-reglementare etc.; 

- potențiale rezultate adiționale datorate abordării LEADER: gradul de inovare în cadrul proiectelor, efectul 
sinergic și de pârghie în ceea ce privește generarea de noi inițiative, o promovare sporită a inițiativelor de 
către rețelele locale etc.; 

- potențiale elemente de administrare locală îmbunătățită: îmbunătățirea gestionării funcțiilor 
administrative, a controlului din partea instituțiilor locale privind procesarea materiei prime și vânzarea 
directă a produselor locale etc. 
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4. Planificarea activităților de evaluare 

4.1. Coordonarea activităților de evaluare 

În cadrul unui GAL, pregătirea planului de evaluare are importante implicații la nivel 
organizațional și decizional. Evaluarea presupune utilizarea dedicată a anumitor resurse, atât interne 
(ex timpul dedicat evaluării de către membri ai echipei GAL) cât și externe (ex contractarea unor specialiști 
externi). Indiferent de gradul de utilizare a unor resurse externe, activitatea de evaluare presupune atât 
stabilirea unor responsabilități (cine coordonează derularea evaluării și are responsabilitatea întregului 
proces) cât și stabilirea persoanelor din cadrul GAL care trebuie implicate în procesul evaluării. Aceste aspecte 
sunt importante fiindcă, după cum s-a menționat anterior, evaluarea trebuie integrată în activitatea uzuală a 
GAL, fiind totodată necesară implicarea, pe lângă personalul de execuție, a decidenților din cadrul GAL 
(Consiliul director) și a altor persoane care dețin informații importante pentru evaluare. Printre astfel de 
persoane un rol esențial îl au actorii locali (persoane relevante din teritoriul GAL) care, datorită experienței 
practice din teritoriu, dețin informații indispensabile poentru o bună planificare a evaluării. 

În mod normal, responsabilitatea coordonării procesului de evaluare revine unei 
persoane din cadrul GAL, cu sprijinul unui Comitet de coordonare a evaluării. Tabelul 
prezentat în continuare descrie funcțiile responsabilului de evaluare și ale acestui comitet. 

Tabel 10 – Funcțiile responsabilului de evaluare și ale Comitetului de coordonare a evaluării 
ACTIVITATEA FUNCȚIILE RESPONSABILULUI DE 

EVALUARE 
FUNCȚIILE COMITETULUI DE COORDONARE A 
EVALUĂRII 

Elaborarea 
planului de 
evaluare 

 elaborarea planului de evaluare  contribuie la definirea cadrului întrebărilor de 
evaluare 

 sprijină pregătirea planului de evaluare 
Selectarea 
evaluatorului 

 selectarea evaluatorului intern 
 elaborarea caietului de sarcini pentru 
selectarea eventualului evaluator extern 

 coordonarea procesului de selectare a 
evaluatorului extern  

 

Colaborarea 
cu evaluatorul 
pe parcursul 
derulării 
evaluării 

 este persoana de contact din cadrul GAL 
în relația cu evaluatorul extern 

 monitorizează și sprijină derularea 
evaluării 

 organizează reuniunile comitetului de 
coordonare a evaluării pentru analiza 
versiunilor de lucru și versiunii finale ale 
raportului de evaluare 

 conduce dialogul metodologic cu evaluatorul și 
emite opinii (sugestii, recomandări) privind 
metodologia detaliată de evaluare  

 facilitează colectarea și schimbul de informații 
necesare evaluării, atât în cadrul GAL cât și cu 
actorii locali 

 se întrunește pentru analiza versiunilor de lucru și 
versiunii finale ale raportului de evaluare 

 ia decizii în cazul în care sunt necesare măsuri de  
corecție ale procesului de evaluare 
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Verficarea 
calității 
evaluării 

 contribuie la asigurarea calității evaluării 
și verifică această calitate  conform grilei 
de calitate (prezentată în Anexa 1) 

 contribuie la asigurarea calității evaluării și verifică 
această calitate  conform grilei de calitate     
(prezentată în Anexa 1) 

Comunicarea 
rezultatelor 
evaluării 

 diseminarea rezultatelor evaluării  promovează dialogul între factorii interesați, cu 
privire la procesul și rezultatele evaluării 

 sprijină activitatea de diseminare a rezultatelor 
evaluării 

Pentru a stabili componența Comitetului de coordonare a evaluării este necesar să se țină cont, pe de o parte,  
de nevoia de a implica persoane cu autoritate de decizie, iar pe de altă parte, de cerințele de timp presupuse 

de activitatea ca membru al acestui comitet. O soluție eficace ar putea fi constituirea unui 
comitet cu un număr restrâns de membri din cadrul echipei de execuție a GAL, la care 
se adaugă un membru al Consiliului director. În orice formulă aleasă, este recomandată 
formalizarea activității comitetului, prin stabilirea clară a membrilor, responsabilităților și a modului de 
funcționare ale acestuia. Sarcina responsabilului de evaluare este de a organiza întrunirile acestui comitet și 
de a se asigura că aspectele discutate și deciziile din cadrul întrunirilor sunt înregistrate în cadrul unor minute 
de lucru și sunt puse în aplicare. 

4.2. Colectarea datelor și informațiilor necesare evaluării 

Datele și informațiile necesare evaluării provin din următoarele surse principale: 
- sistemul existent de monitorizare a operațiunilor finanțate. Din acest sistem se obțin date privind valorile 

realizate ale indicatorilor de realizare și de rezultat, date privind progresul financiar al operațiunilor; 
- din teren, prin aplicarea metodologiei detaliate de evaluare alese (metodele și tehnicile de evaluare alese) 

pentru colectarea de date și informații cantitative și calitative necesare evaluării; 
- din cadrul sistemului GAL de monitorizare a propriei activități. 

O categorie aparte de informații foarte importante pentru evaluare, în special pentru evaluarea rezultatelor 
abordării LEADER, provine din monitorizarea propriei activități a GAL, în special privind interacțiunea acestuia 
cu actorii locali (acțiunile de animare). Adesea, o mare parte a unor astfel de informații este colectată oricum 
de către GAL în scopul raportării costurilor de funcționare și de animare (fișe de lucru, rapoarte ale angajaților, 
procese verbale, minute ale întâlnirilor etc.) însă foarte rar astfel de informații sunt utilizate în mod 
corespunzător pentru a crea o bază de dovezi utile evaluării. Totuși, utilizând tehnologia informației, nu ar fi 
atât de dificilă analiza acestui flux de date privind activitatea GAL, putând astfel elabora o analiză interesantă 
privind activitatea GAL și rezultatele acestei activități la nivel local, în special ca bază pentru a demonstra 
efectele abordării LEADER. O astfel de analiză poate părea evidentă sau redundantă pentru cei din interiorul 
GAL care o cunosc, însă pentru cei din afară este cât se poate de utilă. 

Pentru buna desfășurare a procesului de colectare de date și informații, următoarele aspecte sunt importante: 

 identificarea tuturor surselor de date și informații necesare: baza de date GAL , parteneri GAL, actori locali, 
beneficiari de proiecte, beneficiari finali ai proiectelor (grupurile țintă vizate), alți factori interesați, 
instituții care dețin date statistice relevante pentru evaluare etc. și alegerea unor metode de colectare de 
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date adecvate fiecăreia dintre aceste surse. În acest sens, capitolul următor furnizează o serie de informații 
utile privind specificul fiecărei metode sau tehnici de evaluare, pentru a ajuta astfel la alegerea metodelor 
adecvate în funcție de context. Identificarea tuturor surselor de date și informații va putea fi efectuată 
estimativ la momentul planificării evaluării, pe baza cadrului întrebărilor de evaluare, putând fi finalizată 
după elaborarea metodologiei de evaluare detaliate; 

 alegerea unor metode și tehnici de evaluare fezabile și crearea unor instrumente (care pot fi puse în 
practică ținând cont de expertiza disponibilă, internă sau externă, și de volumul de resurse disponibile); 

 estimarea calendarului de timp necesar pentru a aplica metodologia de evaluare și ajustarea metodologiei  
în funcție de timpul disponibil; 

 dacă anumite date nu pot fi obținute în timp util, este recomandabilă identificarea unei surse alternative, 
evitând astfel blocajul și pierderea de timp important. 

4.3. Analiza resurselor necesare și estimarea unui calendar de implementare a activităților  

Activităţile necesare pentru a realiza evaluarea constau în: 
 selectarea evaluatorului și elaborarea, de către acesta, a metodologiei detaliate de evaluare (utilizând 

metode și tehnici de evaluare prezentate în capitolul următor); 
 derularea evaluării propriu-zise: 

o crearea instrumentelor de colectare a datelor și informațiilor, introducerea informațiilor in baze 
de date și informații, analiza și aplicarea metodelor și tehnicilor de evaluare pentru a răspunde 
întrebărilor de evaluare;  

o analiza informațiilor colectate, evidențierea constatărilor, formularea concluziilor și a 
recomandărilor și transpunerea acestora în raportul de evaluare; 

 comunicarea rezultatelor evaluării. 
 

La momentul elaborării planului de evaluare, metodologia de evaluare detaliată (metodele și tehnicile de 
evaluare) va fi probabil estimată, dar nu este încă finalizată. Prin urmare, stabilirea activităților evaluării, a 
calendarului de lucru și a resurselor necesare va fi posibilă doar la nivel estimativ, acestea putând fi definitivate 
după ce se stabilește, de către evaluator, metodologia detaliată a evaluării.  

Un bun mod de estimare a resurselor necesare în cazul utilizării unui evaluatori extern este cel de a grupa 
activitățile de evaluare în loturi sau “pachete de lucru”. Tabelul următor oferă un exemplu în acest sens, 
dedicând o coloană descrierii activităților planificate şi altă coloană calculului resurselor necesare. Pentru 
analiza resurselor necesare trebuie luate în considerare: 
- tipul de activități desfășurate – spre exemplu, un focus grup, interviuri etc. 
- tipul de resurse umane necesare (competenţe necesare) – spre exemplu “evaluator senior”; 
- estimarea numărului de zile de muncă necesare; 
- costul (unitar şi total pentru resursele umane utilizate). 
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Tabel 6 - Exemplu privind estimarea costurilor necesare activităților de evaluare aferente evaluatorului extern  
DESCRIEREA PACHETELOR DE ACTIVITĂŢI NECESARE 
EVALUĂRII 

RESURSE NECESARE 

Aplicarea metodelor de evaluare  
 Focus group (focus grupuri) cu beneficiari finali ai 

strategiei (membri ai comunității) - un nr de x 
focus grup-uri 

 

Pentru 1 focus grup: 
1 evaluator senior x 2 zile x onorariu/zi 
1 asistent x 3 zile x onorariu/zi 
Eventuale cheltuieli cu inchirierea spațiului, catering, dacă 
este cazul 

 ....aplicarea altor metode de evaluare 
 

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

Elaborarea raportului de evaluare 1 evaluator senior x nr zile estimate x onorariu/zi 
1 asistent x nr zile x onorariu/zi 

Comunicarea rezultatelor evaluării se face pentru a satisface o serie de cerințe privind activitatea GAL: 
 nevoia de transparență privind activitatea GAL și privind rezultatele obținute prin implementarea 

strategiei de dezvoltare locală; 
 nevoia de raportare la nivel intern (către Consiliul director și către toți partenerii GAL) și la nivel extern, 

către Autoritatea de Management PNDR; 
 nevoia de informare a diverșilor factori interesați de la nivel local (și, posibil, la nivel regional sau național) 

privind implementarea și rezultatele implementării strategiei de dezvoltare locală, după cum a fost descris 
în cadrul secțiunii 3.1 a acestui ghid. 

În acest scop, raportul de evaluare trebuie publicat pe website-ul GAL, pentru a fi accesibil factorilor interesați. 

Un ultim aspect al planificării evaluării se referă la elaborarea unui calendar de lucru. În acest sens este 
necesară planificarea activităților evaluării ținând cont de cerințele de raportare către Autoritatea de 
Management, eventual către Consiliul director și partenerii GAL și termenele aferente acestor raportări. 
Exemplul furnizat în continuare prevede etapele majore ale procesului și anumite durate indicative, însă aceste 
durate pot diferi în funcție de contextul fiecărui GAL, iar fiecare dintre etape poate fi planificată cu un grad de 
detaliu sporit, pentru a asigura buna derulare a  exercițiului și finalizarea acestuia în timp util. 
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Fig 9 - Exemplu de posibil calendar privind activitatea de evaluare a strategiei de dezvoltare locală 
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5. Punerea în practică a planului evaluării 
 

Punerea în practică a planului evaluării presupune următoarele etape principale, menționate și anterior în 
cadrul secțiunii 4.3: 

 selectarea evaluatorului și elaborarea, de către acesta, a metodologiei detaliate de evaluare (utilizând 
metode și tehnici de evaluare prezentate în capitolul următor); 

 derularea evaluării propriu-zise: 
o aplicarea metodelor și tehnicilor de evaluare alese pentru a colecta informațiile necesare;  
o analiza informațiilor, formularea răspunsurilor la întrebările de evaluare, formularea concluziilor 

și recomandărilor, elaborarea raportului de evaluare; 
 comunicarea rezultatelor evaluării (descrisă anterior, în cadrul secțiunii 4.3). 

5.1. Selectarea evaluatorului extern 

Pentru procesul de selectare a evalutorului extern, este necesară elaborarea unui Caiet de sarcini. Structura 
recomandată a caietului de sarcini specific activității de evaluare este prezentată în continuare. 

Tabel 12- Structura recomandată a caietului de sarcini pentru evaluare 
CAIET DE SARCINI PENTRU SELECTAREA EVALUATORULUI EXTERN 
 

1. Contextul evaluării, inclusiv contextul legal relevant 

2. Scopul și obiectivele evaluării 

3. Cui se adresează evaluarea (factorii interesați) 

4. Tematica evaluării: temele generale, elementele cheie, cadrul întrebărilor de evaluare și justificarea 
alegerii acestora în contextul logicii strategiei 

5. Metodologia de evaluare indicativă 

6. Calendar de lucru 

7. Buget 

8. Cerințe generale privind experiența evaluatorilor 

9. Structura ofertei și criteriile de selecție a ofertelor 

10. Reguli privind depunerea ofertelor 
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5.2. Precizări prealabile privind metodologia detaliată de evaluare 

Pentru a avea o bună înțelegere, atât asupra metodelor, tehnicilor și instrumentelor de evaluare, cât și asupra 
tipurilor de cercetări utilizate în evaluarea strategiilor, prezentăm mai jos câteva delimitări conceptuale utile.    

METODE, TEHNICI, INSTRUMENTE 

Metoda – etimologie: methodos (gr.) = cale, mijloc, modalitate; are ca obiectiv formularea de concluzii mai 
generale referitoare la ceea ce nu este direct observabil, pornind de la datele colectate.  
Exemple de metode de evaluare: studiul documentelor, observația, ancheta, experimentul.  

Tehnica – etimologie: tecknikos (gr.) = modalitate de a lucra, dobândită prin învățare, ansamblu de procedee 
fondate pe cunoașterea științifică pentru atingerea unui scop; tehnica se bazează pe experiență. 
Exemple de tehnici de evaluare: interviul, focus grupul, sondajul.   

Instrument – etimologie: instrumentum (lat.) = ustensilă, aparat pentru a face o anumită lucrare.  
Exemple de instrumente: foaia/ghidul de observație, ghidul de interviu, ghidul de focus-grup, chestionarul, 
aparate audio-video: reportofon, cameră video.   

CERCETARE CANTITATIVĂ - METODE ȘI TEHNICI CANTITATIVE 

Cercetarea cantitativă -  este una de profunzime, concluzivă şi presupune colectarea și analiza unor date  
cantitative (ex valori înregistrate ale indicatorilor) sau colectarea de date prin intervievarea unui număr mare 
de persoane, datele astfel colectate putând fi analizate din punct de vedere statistic; ajută la obţinerea de date 
precise, riguroase, reprezentative din punct de vedere statistic; presupune utilizarea unor eşantioane,  
reprezentative la nivelul populației studiate (de tip probabilistic, multistadial), eşantioane pe cote, pe baza 
celor mai recente date furnizate de Institutul Naţional de Statistică etc.  

Metode și tehnici cantitative: 
 Ancheta (utilizând tehnica sondajului de opinie, având ca instrument chestionarul); 
 Analiza cost-beneficiu: Instrument de evaluare a avantajelor unei intervenții publice din punctul de 

vedere al tuturor grupurilor vizate, pe baza unei valori monetare atribuite tuturor consecințelor pozitive 
și negative ale intervenției și pe baza costurilor intervenției; 

 Analiza cost-eficiență: Instrument de evaluare pentru a face o judecată în termeni de eficacitate. Acest 
instrument constă în legarea efectelor intervenției de resursele financiare necesare pentru a produce 
aceste efecte. Criteriul de judecată ar putea fi, de exemplu, costul unitar de impact produs. Acest cost 
unitar este apoi comparat cu cel al altor intervenții alese ca repere de comparație; 

 Analiza contrafactuală de impact. 

CERCETARE CALITATIVĂ - METODE ȘI TEHNICI CALITATIVE 

Cercetarea calitativă – reprezintă concentrarea mai multor metode implicând o abordare interpretativă a 
aspectelor studiate/evaluate; include date culese cu ajutorul metodelor calitative, adică prin intermediul 
metodelor care nu implică nicio cuantificare; presupune selecția subiecților de unde vor fi colectate informații  
nu pe baza hazardului, ci după gradul acestora de relevanță pentru tema studiată sau după gradul de 
îndeplinire a unor condiții cerute de obiectivele evaluării; presupune intervievarea unui număr relativ restrâns 
de persoane, datele obținute nefiind statistic reprezentative pentru populaţia studiată; ajută la dezvoltarea 
de ipoteze ca bază pentru realizarea unei cercetări de tip cantitativ, înţelegerea în profunzime a atitudinilor, 
opiniilor, comportamentelor subiecților vizați sau grupurilor țintă.  
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Metode și tehnici calitative: 
 Observația; 
 Studiul de caz; 
 Ancheta (utilizând tehnica interviului sau focus-grupului, având ca instrumente ghidul de interviu, 

respectiv ghidul de focus-grup). 

Pentru evaluarea strategiilor de dezvoltare locală este necesară utilizarea unui mix de metode și tehnici, 
cantitative și calitative, care să asigure complementaritatea datelor obținute, pentru a asigura o înțelegere 
sporită a rezultatelor obținute prin intermediul fiecărei metode, respectiv tehnici utilizate. 

5.3. Metode și tehnici utile pentru evaluarea Strategiilor de Dezvoltare Locală 

Fără a avea pretenția descrierii unei liste complete a metodelor și tehnicilor de evaluare, această secțiune 
prezintă o serie de metode și tehnici considerate adecvate pentru evaluarea strategiilor de dezvoltare locale. 
Evident, și alte metode și tehnici de evaluare pot fi utilizate în cadrul procesului de evaluare, alegerea acestora 
făcându-se în funcție de specificul strategiei, obiectivele evaluării, contextul implementării strategiei, 
caracteristicile beneficiarilor intervențiilor etc. Toate metodele și tehnicile prezentate în tabelul nr 13 sunt 
detaliate în cadrul Anexei 2. 

Tabel 13- Metode și tehnici recomandate pentru evaluarea strategiilor de dezvoltare locală 
PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA PRINCIPALELOR METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE 

Verificarea funcționării logicii de intervenție a strategiei 

Studiul/analiza documentelor; analiza datelor administrative 

Interviul 

Focus grupul 

Observația 

Studiul de caz 

Sondajul de opinie 

Atelierul de lucru 

Panelul de experți 

Analiza contrafactuală 

Analiza cost-beneficiu 

Analiza cost-eficiență 

Alegerea metodelor și tehnicilor de evaluare poate fi făcută după ce au fost clarificate următoarele elemente: 
- Cadrul întrebărilor de evaluare (întrebare de evaluare – criterii de evaluare – indicatori) 
- Sursele de informații necesare pentru a răspunde întrebărilor de evaluare 
 

În plus, alegerea metodelor și tehnicilor de evaluare poate fi influențată de o serie de alte elemente: 
- Tipul informației colectate – date cantitative sau calitative; 
- Tipul grupului țintă de la care se colectează informații (ex. beneficiari direcți și indirecți ai proiectelor, 

parteneri GAL, reprezentanți ai sectorului privat, populația din teritoriul GAL etc.); 
- Disponibilitatea informației la diferitele surse avute în vedere; 
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- Fezabilitatea diverselor metode și tehnici de evaluare în contextul local și contextul specific fiecărei 
strategii; 

- Etapa din ciclul implementării strategiei - analiza prospectivă (ex-ante), analiză pe parcurs (intermediară), 
analiza retrospectivă (ex-post); 

- Nevoia de a asigura o analiză bazată pe o combinație de date cantitative și calitative; 
- Nevoia de a asigura o analiza bazată pe triangularea surselor de date și a metodelor și tehnicilor de 

evaluare utilizate; 
- Resursele disponibile; 
- Expertiza disponibilă în cadrul echipei de evaluare etc. 

Triangularea surselor de date 
Obținerea de informații privind tematica analizată din mai multe surse (este recomandată utilizarea unei varietăți de 
surse de date diferite – pe cât posibil, obținerea informațiilor din 3 surse de date diferite). 
 
Triangularea metodelor și tehnicilor de evaluare utilizate 
Obținerea de informații privind tematica analizată prin utilizare unor metode și tehnici de evaluare diferite (este 
recomandată utilizarea unui mix de metode și tehnici: atât calitative, cât și cantitative). 

5.4. Recomandări practice privind utilizarea metodelor de evaluare. Tendințe tipice, probleme tipice, 
compromisuri acceptabile. 

Aplicarea metodelor și tehnicilor de evaluare nu urmărește colectarea unui volum de date cât mai mare, ca 
scop în sine, ci, urmărește focalizarea pe acele date necesare pentru a răspunde întrebărilor de evaluare 
(conform criteriilor de evaluare și indicatorilor) și evitarea pierderii în detalii și într-o abundență de informații. 

Scopul evaluării nu este să detecteze toate imperfecțiunile implementării strategiei. Acestea sunt, de regulă, 
interminabile și adesea inerente. Scopul evaluării este să detecteze aspectele cheie care trebuie și pot fi 
schimbate pentru creșterea relevanței, eficacității, eficienței, impactului strategiei, a plus-valorii metodei 
LEADER etc. 

În situațiile în care sunt necesare compromisuri privind aplicarea metodelor de evaluare, datorită resurselor 
limitate, următoarele recomandări pot fi utile:  

 triangularea surselor de informații este mai importantă decât triangularea metodelor de colectare a 
informațiilor; 

 interviurile pot fi limitate la un număr minim, cu persoanele cheie, celelalte persoane pot participa la focus 
grupuri; 

 studiul documentelor poate fi redus prin înlocuirea, acolo unde este posibil, cu interviuri și focus grupuri; 
 relevanța datelor obținute prin tehnica sondajului de opinie nu poate fi compensată prin utilizarea altor 

metode și tehnici de evaluare, în schimb, compromisul poate fi făcut în privința dimensiunii chestionarului 
(reducerea numărului de întrebări din chestionar); 

 pentru verificarea funcționării logicii de intervenție a strategiei, studiul de caz devine esențial pentru a 
ilustra modul de funcționare a acestei logici.  
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Evaluarea în situația în care există un număr redus de proiecte finalizate 

În situația în care există un număr redus de proiecte finalizate sau nici un proiect nu a fost finalizat, evaluarea 
se poate concentra pe următoarele aspecte: 

 analiza progresului privind depunerea și contractarea proiectelor. Factori care influențează acest progres, 
măsuri care pot fi adoptate pentru creșterea ritmului de contractare. 

 analiza progresului implementării proiectelor contractate.  
 Aspecte tipice ale implementării proiectelor;  
 factori tipici care influențează implementarea proiectelor;  
 analiza măsurii în care progresul este adecvat față de planul de implementare al proiectelor;  
 analiza capacității beneficiarilor proiectelor de a identifica și aplica măsuri de corecție atunci când este 

necesar;  
 măsura în care progresul înregistrat în implementarea proiectelor poate duce la atingerea rezultatelor  

așteptate;  
 măsuri care pot fi adoptate pentru creșterea calității și eficienței implementării proiectelor. 
 lecții care pot fi desprinse, aplicabile pentru viitoarea perioadă de programare. 

5.5. Abordarea participativă a evaluării 

Indiferent de tipul evaluării sau contextul specific al acesteia, o abordare participativă a procesului evaluării 
este necesară pentru creșterea relevanței, credibilității și acceptabilității rezultatelor evaluării de către toți 
factorii interesați, atât cei de pe plan local cât și cei de la nivel central. 

Simplu spus, o abordare participativă presupune implicarea (participarea) în procesul evaluării a factorilor 
interesați. Această participare se poate realiza în toate etapele evaluării: în etapa de planificare, în etapa de 
derulare a evaluării și în etapa de diseminare a rezultatelor evaluării. 

Tabel 14 - Recomandări practice privind implicarea factorilor interesați în etapele procesului de evaluare a strategiei 
de dezvoltare locală 

ETAPA PROCESULUI DE 
EVALUARE 

IMPLICAREA FACTORILOR INTERESAȚI 

Planificarea evaluării Constituirea unui Comitet de coordonare a evaluării și implicarea acestuia conform 
activităților descrise anterior în tabelul nr 10. 

Implicarea Consiliului director al GAL în planificarea evaluării, prin prezentarea către 
acesta a planului evaluării și luarea în considerare a observațiilor formulate. 

Totodată, după cum este menționat în cadrul secțiunii 3.1, în planificarea evaluării  
pot fi implicați diverși alți factori interesați de evaluare, acest aspect fiind important 
atât pentru formularea întrebărilor de evaluare, cât și pentru implementarea 
ulterioară a evaluării. 

Derularea evaluării În cadrul derulării efective a procesului de evaluare sunt aplicate metodele și 
tehnicile de evaluare selectate pentru a răspunde întrebărilor de evaluare. În 
procesul de punere în practică a metodelor și tehnicilor de evaluare se recomandă 
implicarea cât mai ridicată a tuturor factorilor interesați de pe plan local: parteneri 
GAL, beneficiari de proiecte, populație vizată prin proiecte, mediul de afaceri, 
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mediul ONG etc. Astfel de factori interesați pot fi incluși în interviurile planificate, 
în focus grupuri, în ateliere de lucru, în sondaje etc. 

Abordarea participativă presupune nu doar colectarea de date și informații de la 
astfel de factori interesați, ci și colectarea de opinii sau propuneri de soluții privind 
creșterea eficacității și eficienței strategiei de dezvoltare locală. 

Diseminarea rezultatelor 
evaluării 

Rezultatele evaluării sunt relevante pentru toți factorii interesați. Prin urmare, 
aceștia trebuie să aibă acces la raportul de evaluare, care va fi publicat pe website-
ul GAL, fiind astfel disponibil pentru oricine dorește să îl consulte. 

5.6. Derularea evaluării propriu-zise 

Ședința de debut 

Etapa preliminară de definitivare a metodologiei 

Colectare de date, analiza datelor și pregătirea versiunii 1 de lucru a raportului de evaluare 

Revizuirea, după caz, și pregătirea versiunii 2 de lucru a raportului de evaluare 

Pregătirea versiunii finale 

Diseminarea rezultatelor evaluării 

Implementarea măsurilor de corecție adoptate și analiza eficacității acestora 

Ședința de debut 

Până la momentul acestei ședințe, planul de evaluare și metodologia detaliată de evaluare vor fi fost deja 
realizate. Această ședință marchează practic debutul etapei de derulare a evaluării. În cadrul acestei întâlniri, 
la care participă Comitetul de coordonare a evaluării și echipa de evaluatori, sunt puse în discuție aspectele 
practice ale derulării evaluării și sunt luate eventualele decizii necesare pentru a asigura derularea în bune 
condiții a întregului proces al evaluării. 

Etapa preliminară 

Oricât de bune ar fi planul de evaluare și metodologia de evaluare, odată puse în practică poate apărea nevoia 
unor ajustări. În cadrul etapei preliminare sunt derulate următoarele activități: 
- se pun la punct aspectele operaționale ale metodologiei de evaluare și se elaborează sau chiar testează 

instrumentele necesare (acolo unde este posibil la acest stadiu; multe dintre instrumente pot fi elaborate 
doar pe parcurs, întrucât depind de încheierea altor activități de evaluare anterioare) – ex. stabilire listă 
de interviuri, listă documente necesar a fi colectate și studiate, detaliere aspecte logistice, elaborare 
ghiduri de interviu, întrebări pentru sondaj etc. Nu toate elementele operaționale pot fi finalizate în 
această etapă, unele pot fi finalizate doar pe măsură ce procesul de evaluare progresează; 

- se pot face ajustări ale metodologiei de evaluare și ale planului de evaluare în ansamblu, în funcție de 
aspectele practice întâlnite în această etapă; 

- elaborarea unei versiuni revizuite a planului de evaluare și a metodologiei de evaluare, în funcție de 
ajustările constatate ca necesare; 
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- etapa preliminară se încheie cu o ședință a Comitetului de coordonare a evaluării (cu participarea 
evaluatorilor)  pentru a aproba planul de evaluare și metodologia de evaluare revizuite, respectiv 
instrumentele operaționale elaborate. 

Colectarea de date, analiza și pregătirea versiunii 1 de lucru a raportului de evaluare 

În cadrul acestei etape sunt puse în practică toate metodele de evaluare prevăzute, se colectează și se 
analizează informațiile obținute și se redactează versiunea 1 de lucru a raportului de evaluare. Această 
versiune este transmisă Comitetului de coordonare a evaluării și se organizează o ședință în care raportul de 
evaluare este prezentat de către echipa de evaluatori și se formulează observații sau cerințe din partea 
Comitetului pe marginea acestei versiuni a raportului. Aceste observații sunt discutate iar aspectele convenite 
pot duce la reanalizarea unor informații, analize suplimentare, revizuirea raportului de evaluare. În caz de 
necesitate, se poate decide și colectarea unor informații suplimentare. Pentru asigurarea calității raportului 
de evaluare, respectiv pentru verificarea de către Comitetul de coordonare a evaluării a calității raportului, 
atât evaluatorii, cât și membrii comitetului pot folosi Grila de calitate a evaluării prezentată în Anexa 1. 

Pregătirea versiunii 2 de lucru a raportului de evaluare 

În această etapă sunt desfășurate activitățile necesare revizuirii raportului de evaluare, decise în etapa 
anterioară, ducând la versiunea 2 de lucru a raportului de evaluare. Odată finalizată, versiunea 2 a raportului 
de evaluare este transmisă Comitetului de coordonare a evaluării și se organizează o ședință similară celei din 
etapa anterioară.  Observațiile Comitetului de coordonare vor sta la baza elaborării versiunii finale a raportului 
de evaluare. Dacă nu există astfel de observații, atunci versiunea 2 de lucru a raportului de evaluare devine, 
practic, versiunea finală. 

Pregătirea versiunii finale a raportului de evaluare 

În cadrul acestei etape este pregătită versiunea finală a raportului de evaluare, care este prezentată de către 
echipa de evaluare Comitetului de coordonare a evaluării. În cadrul ședinței sunt analizate toate 
recomandările și lecțiile formulate de către evaluatori și sunt luate decizii, de către Comitetul de coordonare, 
privind măsurile necesare pentru implementarea acestor recomandări și respectiv privind modul de utilizare 
a lecțiilor învățate formulate în cadrul raportului. Practic, se va analiza fiecare recomandare și lecție formulată 
în cadrul raportului, se va decide dacă respectiva recomandare sau lecție este acceptată, acceptată parțial sau 
neacceptată iar pentru recomandările sau lecțiile acceptate se va stabili, ulterior, un plan de acțiune pentru a 
le pune în practică. Nu în ultimul rând, această ședință este un bun prilej de a analiza experiența întregului 
proces de evaluare și a formula principalele lecții desprinse, care pot fi utilizate în cadrul unor procese de 
evaluare viitoare. 

Diseminarea rezultatelor evaluării 

În primul rând raportul de evaluare este transmis către toți membrii (partenerii) Grupului de Acțiune Locală, 
spre informare. Totodată, toți partenerii din cadrul GAL vor primi planul de acțiune pentru implementarea 
recomandărilor acceptate.  Raportul de evaluare va fi de asemenea disponibil pentru orice factor interesat, 
fiind publicat pe website-ul GAL.  
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Implementarea recomandărilor acceptate și analiza eficacității acestora 

Deși teoretic aceasta este o acțiune post-evaluare, o menționăm aici datorită importanței sale. Orice 
recomandare acceptată a evaluării necesită acțiuni consecvente de punere în practică, revizuiri pe parcurs în 
funcție de necesitate și o monitorizare a rezultatelor obținute. În acest scop, este necesar ca toate acțiunile 
decise pentru implementarea recomandărilor evaluării să devină parte integrantă din agenda uzuală de lucru 
a GAL privind implementarea strategiei de dezvoltare locală. 
5.7. Structura raportului de evaluare 

Un bun raport de evaluare este cel care reușește să răspundă în mod clar și sintetic întrebărilor de evaluare. 
Orientativ, recomandăm ca un raport de evaluare a unei strategii de dezvoltare locală să se situeze între 40-
50 de pagini (exclusiv anexele). 

Tabel 15 – Structura recomandată a raportului de evaluare 
CAPITOL/SECȚIUNE PUNCTE CHEIE 

 
Prefață 
 

Ce reprezintă documentul 
Contextul în care a avut loc evaluarea, în ce perioadă a avut loc evaluarea 
Evaluarea reflectă progresul implementării strategiei la data de ….. 
Prezentare echipa de evaluatori 
 

Rezumat Rezumatul reportului de evaluare, prezentat astfel încât să constituite o secțiune de sine-
stătătoare (adică să conțină toate informațiile cheie, fără trimiteri la corpul principal al 
raportului) 
 

Context 
 

Informații despre GAL 
Contextul strategiei de dezvoltare locală (când a fost elaborată, obiectivele principale, 
perioada de timp acoperită, buget total, alte informații relevante) 
Alte informații relevante pentru înțelegerea contextului local 
 

Scopul și obiectivele 
evaluării 
 

Scopul evaluării: de ce a fost făcută, cum va fi folosită 
Obiectivele evaluării 
 

Metodologia de 
evaluare 

Descrierea metodelor și tehnicilor de evaluare folosite și justificarea acestora, corelat cu 
fiecare întrebare de evaluare 
Descrierea elementelor cheie ale evaluării –  întrebările de evaluare specifice și comune, 
criterii de evaluare, indicatori 
Sursa datelor (primare și secundare), tehnici pentru colectarea datelor (chestionare, 
interviuri, focus grupuri, studii de caz etc.; dimensiunea și criterii de selecție pentru 
eșantionare) 
Descrierea principalelor limitări și constrângeri întâmpinate și a măsurilor adoptate pentru 
a le compensa 
 

Constatările și 
concluziile evaluării 

Constatările și concluziile formulate pentru fiecare temă a evaluării și pentru fiecare dintre 
întrebările de evaluare. 
 

Concluzii, recomandări 
și lecții învățate 

Prezentarea sintetică a concluziilor generale ale evaluării 
Prezentarea recomandărilor aferente fiecărei întrebări de evaluare și a recomandărilor 
generale (cu excepția întrebărilor de evaluare pentru care nu au fost formulate 
recomandări specifice)  
Prezentarea lecțiilor învățate, cu aplicabilitate în viitor 
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Surse bibliografice: 

S. Chelcea, Tehnici de cercetare sociologică, curs universitar, București, 2001  

E. Stănciulescu, Metode calitative, suport curs 

Analiza politicilor publice și evaluarea programelor în administrația publică, support de curs, UBB Cluj-Napoca  

Guide to Cost-Beneft Analysis of Investment Projects. Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020  

Paul J. Gertler, Sebastian Martinez, Patrick Premand, Laura B. Rawlings, Christel M. J. Vermeersch, Impact evaluation in 
practice, The World Bank, 2011  

European Network for Rural Development, LEADER Tool-Kit for monitoring and evaluation 

Finnish National Rural Network, Self-evaluation workbook for Local Action Groups 

Scottish Rural Network, LEADER Toolkit - Monitoring and Evaluation 

German National Rural Network, Self-evaluation guidance for LAGs (Selbstevaluierung in der Regional Entwicklung - 
Leitfaden und Methodenbox) 

Evaluation Helpdesk for Rural Development, Guidelines Evaluation of LEADER/CLLD, 2017 

Evaluation Helpdesk for Rural Development, Capturing impacts of Leader and of measures to improve Quality of Life in 
rural areas, 2011 

AgEconsearch, Multi-system governance within the EU rural development policy: a proposal for LAGs self-evaluation in 
the LEADER program, 2012 

Leader 2 Observatory, Assessing the added value of the LEADER approach 

DG Regio, EVALSED: The resource for the evaluation of Socio-Economic Development, 2013 

The URBACT II, Self-Assessment Tool for Local Action Plans (p76-77) 

World Bank, The Initiative On Defining, Monitoring And Measuring Social Capital, 1998 

World Bank, “10 steps to a Results-Based Monitoring and Evaluation System”, 2004 

Earl, S., Carden, F., & Smutylo, Q. Outcome mapping: building learning and reflection into development programs, 2001. 

Surse on-line: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/doc/performance/Vanclay.pdf 

http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/cooperation/interregional/ecochange/doc/evaluation_brochure_062008_
en.pdf 

www.betterevaluation.org 
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Anexa 1 – Grila pentru aprecierea calității raportului de evaluare 

Criterii de apreciere a calității raportului de evaluare Nesatisfăcător Satisfăcător Bine Foarte 
bine 

1. Raportul răspunde nevoilor GAL: Raportul de 
evaluare furnizează răspunsuri pentru toate întrebările 
de evaluare și acoperă toate punctele din caietul de 
sarcini.        

    

2. Evaluarea s-a desfășurat în mod participativ: Factorii 
interesați au fost implicați în mod adecvat în procesul 
evaluării. 

    

3. Metodologie de evaluare adecvată: Metodologia de 
evaluare utilizată a fost adecvată pentru a răspunde 
întrebărilor de evaluare în mod corespunzător.  

    

4. Date de încredere: Datele colectate provin din surse 
de încredere și sunt relevante pentru scopul evaluării. 

    

5. Analize adecvate: Datele cantitative și calitative au 
fost analizate în mod adecvat pentru a putea răspunde 
întrebărilor de evaluare. 

    

6. Rezultate credibile: Constatările și concluziile 
evaluării sunt bine fundamentate, decurg logic din 
analizele efectuate și sunt clar prezentate.  

    

7. Concluzii imparțiale: Concluziile evaluării sunt 
justificate în mod adecvat și sunt obiective. 

    

8. Raport clar: Raportul este bine structurat, este clar și 
ușor de înțeles. 

    

9. Recomandări utile: Raportul prezintă recomandări 
relevante, clare și suficient de detaliate. 

    

În ansamblu și luând în considerare contextul,  
constrângerile și limitările procesului de evaluare, 
raportul de evaluare este apreciat ca: 

Nesatisfăcător Satisfăcător Bun Foarte 
bun 
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Anexa 2 – Metode și tehnici de evaluare 

VERIFICAREA FUNCȚIONĂRII LOGICII DE INTERVENȚIE A STRATEGIEI 

Ce reprezintă Analiza măsurii în care rezultatele obținute prin implementarea strategiei se datorează 
operațiunilor finanțate în cadrul strategiei, nu altor factori sau altor intervenții. Verificarea 
funcționării logicii de intervenție se poate face pe baza anumitor întrebări adresate în cadrul 
interviurilor, focus grupurilor, sondajelor, pe baza studiilor de caz, pe baza observației, toate 
aceste metode fiind descrise în continuare. Practic, prin întrebările adresate se urmărește 
obținere unor dovezi ale faptului că logica intervenție a funcționat și că rezultatele obținute 
se datorează acțiunilor realizate prin implementarea SDL.  
 

Beneficii Pentru a putea demonstra faptul că rezultatele obținute se datorează acțiunilor din cadrul 
SDL și nu altor factori, se poate utiliza fie analiza contrafactuală, fie verificarea funcționării 
logicii de intervenție. În situațiile în care, din diverse motive, nu se utilizează analiza 
contrafactuală, verificarea funcționării logicii de intervenție rămâne metoda prin care se 
poate demonstra contribuția strategiei la rezultatele obținute. 
 

Limitări, 
constrângeri 

Posibile limitări ale aplicării metodei pot apărea datorită verificării pe un număr prea redus 
de operațiuni a funcționării logicii de intervenție. Această situație poate apărea în special 
datorită constrângerilor de resurse ale evaluării. 
 

Riscuri Utilizarea unei singure metode de evaluare pentru a verifica funcționarea logicii de 
intervenție (spre exemplu, verificarea logicii de intervenție doar în cadrul interviurilor). Pentru 
a evita acest risc, este recomandabil ca toate metodele și tehnicile de evaluare utilizate în 
cadrul evaluării să includă colectarea de informații care pot contribui la verificarea 
funcționării logicii de intervenție. 
 

Utilizare 
recomandată 

În cadrul derulării efective a evaluării, în special în situația în care nu se utilizează analiza 
contrafactuală, pentru a demonstra faptul că rezultatele obținute se datorează implementării 
strategiei, nu altor factori conjuncturali. 
 

Compromisuri 
acceptabile 

Utilizarea metodei doar pentru anumite măsuri din cadrul SDL, sau doar pentru anumite 
obiective din cadrul SDL considerate ca având o importanță sporită în contextul local. 
Axarea pe acele elemente ale logicii de intervenție a căror funcționare adecvată în practică 
ridică semne de întrebare (ex elemente a căror funcționare este neclară datorită lipsei de 
informații din teren, sau elemente unde există deja semnale din teren privind anumite 
deficiențe de funcționare). 
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STUDIUL/ANALIZA DOCUMENTELOR; ANALIZA DATELOR ADMINISTRATIVE  

Ce reprezintă Un proces de colectare și analiză a informațiilor relevante pentru evaluare, din surse scrise - 
ex. rapoarte de progres ale beneficiarilor de proiecte, date de monitorizare ale operațiunilor 
finanțate, documente rezultate ca urmare a implementării operațiunilor, analize socio-
economice relevante pentru obiectivele strategiei, date statistice colectate de către diverse 
instituții cu relevanță pentru evaluarea implementării strategiei, documentelor publice (acte 
normative, strategii sectoriale, politici publice) etc. 
 

Beneficii Informațiile colectate prin studiul documentelor oferă o bază importantă de înțelegere a 
contextului de implementare a intervențiilor, a progresului implementării strategiei, a 
factorilor care influențează pozitiv sau negativ implementarea și rezultatele obținute, a 
dinamicii mediului socio-economic cu relevanță pentru obiectivele strategiei. 
Avantaje ale metodei : cost semnificativ mai redus comparativ cu cel al altor metode de 
investigare; acoperirea unei arii geografice sau temporale mai mari; posibilitatea realizării 
unor studii la nivel regional sau zonal cu un buget mic.  
 

Limitări, 
constrângeri 

Unele dintre documente (ex. rapoarte de progres) pot prezenta o imagine subiectivă, cu 
accentuarea succeselor și minimizarea problemelor. Volumul de documente relevante poate 
fi ridicat, ceea ce, în condiții de resurse limitate, impune o selecție a informațiilor colectate. 
Informațiile sunt colectate ca atare, fără posibilitatea de a adresa în mod imediat întrebări de 
clarificare. În schimb, astfel de întrebări pot fi notate și clarificate prin utilizarea altor metode 
și tehnici de evaluare (de exemplu, în cadrul interviurilor). 
 
Alte limitări ale acestei metode se datorează unor posibile situații precum:  
• documentele au fost întocmite cu alte scopuri decât cele ale evaluării; de aceea, se poate 
întâmpla ca evaluatorii să aibă la dispoziţie doar o parte din informaţia de care au nevoie, şi, 
într-un format care s-ar putea să nu fie cel dorit;  
• informaţia despre modul în care au fost întocmite documentele este în general redusă;  
• calitatea documentelor este influențată de experiența persoanelor care le-au elaborat – 
putând reflecta în mod incorect, incomplet sau subiectiv fenomenul prezentat;  
• documentele studiate pot conține date distorsionate, astfel încât să reflecte un anumit 
punct de vedere sau să reiasă anumite idei, ceea ce distorsionează realitatea.  

Riscuri Risc de supra-informație și, în consecință, riscul de a intra în detalii cu o relevanță scăzută 
pentru evaluare și de a investi un timp nejustificat de mare în această activitate. 
 

Utilizare 
recomandată 

Studiul documentelor este una dintre primele activități realizate în cadrul procesului de  
evaluare. Stabilirea informațiilor cheie pe care evaluatorul dorește să le colecteze poate ajuta 
în focalizarea activității și evitarea pierderii în detalii. Demersul va fi concentrat către 
studierea acelor documente cu o relevanță sporită pentru evaluare.  
 

Compromisuri 
acceptabile 

Studierea documentelor de către un număr redus de persoane implicate în evaluare (1-2 
persoane), cu sintetizarea principalelor aspecte constatate pentru beneficiul celorlalte 
persoane implicate în evaluare. 
Limitarea numărului de documente studiate la cele esențiale pentru a răspunde întrebărilor 
de evaluare. 
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INTERVIUL 

Ce reprezintă Interviul este o tehnică folosită pentru a colecta date calitative - opinii ale persoanelor care 
sunt sau pot fi interesate de intervenție, de contextul intervenției, de punerea sa în aplicare 
și de efectele sale. Tehnica interviului este utilizată pe scară largă în evaluarea intervențiilor 
socio-economice și, în special, în evaluarea strategiilor, programelor, proiectelor. Interviurile 
cu persoane implicate în managementul implementării strategiei sau cele cu beneficiarii sunt 
frecvent utilizate în evaluare.  
Pentru a realiza un interviu în bune condiții, trebuie parcurși, în principiu, următorii pași: 
Pasul 1. Selectarea participanților la interviu 
Pasul 2. Planificarea interviului și elaborarea unui ghid de interviu 
Pasul 3. Selecția și instruirea moderatorilor de interviu 
Pasul 4. Derularea interviului 
Pasul 5. Analiza și interpretarea datelor și informațiilor obținute. 
 

Beneficii Extrem de util pentru a colecta informații complexe, spre exemplu privind legături de tip 
cauză-efect, fenomene și procese asociate procesului de implementare, aspecte calitative ale 
procesului de implementare și ale rezultatelor obținute, factori care influențează 
implementarea și rezultatele, aspecte privind motivațiile persoanelor din grupurile țintă sau 
lipsa motivației, opinii, idei privind posibile măsuri de corecție sau privind lecțiile învățate etc. 
Avantajul acestei tehnici de evaluare este acela că furnizează informații aprofundate asupra 
valorilor, atitudinilor și comportamentelor persoanelor intervievate; face posibilă conectarea 
unui grup de elemente, generând astfel un studiu destul de complet asupra unui anumit 
subiect. 
  

Limitări, 
constrângeri 

Reprezentând doar opiniile unei persoane sau ale unui număr mic de persoane, interviul, ca 
tehnică de investigare a opiniilor, nu poate oferi o imagine asupra anvergurii problematicilor 
investigate, decât dacă este utilizat pe o populație de reprezentanți ai unor entități diferite 
(pentru a putea surprinde diversitatea perspectivelor și a punctelor de vedere) sau prin 
corelarea datelor obținute din interviuri cu cele obținute prin alte metode de evaluare. În 
cazul în care este utilizat pentru un număr mare de persoane, interviul necesită o investiție 
de timp semnificativă. Pentru a fi eficace, această tehnică necesită nu doar destul de mult 
timp, dar și contribuția unor intervievatori cu experiență; sunt necesare abilități specifice din 
partea evaluatorilor, pentru planificarea, conducerea, analiza și interpretarea datelor 
rezultate din interviuri.  
Beneficiul acestei tehnici depinde atât de cunoștințele și experiențele celor intervievați, cât și 
de interesul și cooperarea acestora în răspunsul furnizat la întrebări, la tematicile puse în 
discuție. 
 

Riscuri Discuția poate devia ușor către teme mai puțin relevante pentru evaluare. Cantitatea mare 
de informații primite poate crea dificultăți evaluatorului în filtrarea și selectarea aspectelor 
relevante. Riscul de a prelua anumite opinii ca atare, fără o structurare și filtrare din partea 
evaluatorului. Riscul din partea evaluatorului de a generaliza nepermis informațiile sau 
opiniile exprimate, ca reprezentând opinii ale majorității, în condițiile existenței unei dispersii 
destul de mari a opiniilor înregistrate. 
 

Utilizare 
recomandată 

Pentru a analiza în profunzime anumite situații, aspecte și fenomene (interviul în profunzime). 
Pentru a obține informații relevante pentru tematicile vizate în cadrul evaluării, de la grupurile 
țintă vizate (interviul semi-structurat sau interviul structurat).  
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Pentru a obține informații de la actori cheie, de la care este imperios necesară obținerea de 
informații și opinii în mod direct, prin discuții. De asemenea, factorii interesați pot furniza 
adesea informații despre alți factori interesați, pe care îi consideră necesar a fi consultați, dar 
și despre cele mai bune metode pentru a-i contacta și pentru a-i (co)interesa.  
În multe cazuri interviurile sunt utilizate pentru a obține idei preliminare de la părțile 
interesate. 
Pentru a crea o bază informațională de înțelegere primară a situației, care apoi se poate 
dezvolta colectând informații prin intermediul altor metode de evaluare. 
 

Compromisuri 
acceptabile 

În situații în care apar constrângeri de timp severe (constrîngeri de timp există întotdeauna, 
ne referim la situații de lipsă acută de timp sau alte resurse), se poate limita numărul de 
interviuri, prin aplicarea acestei tehnici doar actorilor cheie.  
Limitarea duratei interviului prin axarea pe tematici relevante sau întrebări esențiale (o 
discuție chiar și de numai 20-30 minute poate aduce informații extrem de valoroase). 
În cazul unor constrângeri severe de resurse (umane, de timp, financiare etc.) se poate utiliza 
interviul colectiv (includerea mai multor persoane în aceeași discuție: 2-4 persoane). 

FOCUS GRUPUL 

Ce reprezintă Focus grupul este o tehnică bazată pe o discuție de grup cu privire la tematicile selectate, 
permițând participanților să formuleze și să exprime opinii cu privire la un anumit subiect; 
tehnica folosește interacțiunea și creativitatea participanților pentru a dezvolta și consolida 
informațiile colectate, fiind util în special pentru analizarea temelor sau domeniilor care dau 
naștere unor diferențe de opinie care trebuie reconciliate sau care se referă la întrebări 
complexe care trebuie explorate în profunzime. Formatul tipic de focus grup implică un grup 
relativ omogen, de aproximativ 8-10 persoane, care se întâlnesc o singură dată, pentru o 
perioadă de aproximativ 1,5 – 2 ore. Interacțiunea cu grupul este facilitată de un moderator 
care lansează subiectele/temele sau întrebările pentru discuție.  
Principalii pași de urmat, în cazul utilizării focus-grupului: 
Pasul 1. Selectarea participanților  
Componența grupului și numărul de focus grupuri depind de cerințele specifice ale evaluării. 
Este preferabil să selectăm participanții prin definirea unui eșantion astfel încât să se asigure 
un grad de omogenitate în grup și să se formeze unul sau mai multe focus grupuri cu 
compoziție diferită.  
Pasul 2. Selecția și instruirea moderatorilor 
Rolul moderatorului este esențial pentru succesul discuției de grup. Poate fi util să se prevadă 
o a doua persoană pentru fiecare grup, mai ales dacă sesiunea nu este înregistrată, astfel încât 
o persoană să poată lua notițe în timp ce cealaltă conduce și facilitează și stimulează discuția. 
Co-facilitatorul poate observa discuția și poate transmite apoi facilitatorului constatările sale 
cu privire la modul în care s-a desfășurat întâlnirea. 
Pasul 3. Definirea temelor și subiectelor de discuție 
Este important să se definească atent și să se limiteze numărul temelor abordate, deoarece 
toți participanții trebuie să aibă posibilitatea de a participa la discuție. O listă de 4-5 tematici 
sau întrebări deschise, formulate într-un limbaj simplu este, de obicei, suficientă pentru o 
sesiune de focus grup.  
Pasul 4. Derularea discuțiilor 
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Discuția poate fi lansată prin introducerea subiectului sesiunii și adresarea unei întrebări 
simple de interes general. Acest lucru va permite fiecărui participant să emită o opinie sau o 
observație inițială asupra subiectului. Tematicile vizate se introduc pe rând, moderatorul fiind 
interesat de implicarea tuturor participanților la discuțiile din cadrul grupului.   
Pasul 5. Analiza, interpretarea și raportarea rezultatelor 
Această etapă finală constă în analiza și interpretarea datelor obținute, grupate pe tematicile 
stabilite inițial, compararea informațiilor furnizate de participanți, evidențierea unor opinii 
comune, dar și divergente, analizate în funcție de caracteristicile și expertiza participanților. 
 

Beneficii Focus grupul face posibilă reunirea mai multor factori implicați în implementarea strategiei 
sau vizați de aceasta (beneficiari ai strategiei, diverși factori interesați de pe plan local, 
parteneri GAL, personal angajat din cadrul GAL) și colectarea unei cantități mari de date 
calitative într-un interval de timp relativ scurt. Tehnica permite evaluatorului să examineze 
diferitele perspective ale participanților, dar și să exploreze modul în care opiniile se susțin, 
prin prezentarea argumentelor și contra-argumentelor, prin interacțiunea cu ceilalți 
participanți într-un context de grup. 
Focus grupul este o formă de evaluare participativă. Prin implicarea actorilor sau 
beneficiarilor unei strategii în calitate de co-participanți la evaluare, concluziile evaluării vor 
fi mai credibile și mai ușor acceptate. Tehnica focus grupului poate fi, de asemenea, utilizată 
pentru validarea datelor colectate anterior sau pentru completarea unor date cantitative. 
Într-o evaluare ex-ante, tehnica focus grupului poate fi de asemenea folosită pentru a testa 
reacțiile factorilor interesați privind o măsură inovatoare, pentru a clarifica și formula mai 
bine obiectivele unei strategii, pentru a rafina logica de intervenție a strategiei, pentru a 
identifica problemele și necesitățile teritoriului. Tehnica este, de asemenea, foarte relevantă 
la finalul implementării unei strategii, pentru identificarea sau interpretarea rezultatelor și 
pentru a stabili noi priorități și orientări pentru viitoarea strategie. 
Avantaje: într-un interval de timp scurt (1,5-2 ore), este posibilă colectarea unei cantități mari 
de informații calitative. Dat fiind faptul că datele provin din discuțiile din cadrul grupului, 
perspectiva este mai puțin influențată de interacțiunea cu moderatorul. Datorită participării 
mai multor persoane, focus grupul oferă un anumit nivel de „control al calității" în colectarea 
datelor, prin judecarea argumentelor pro și contra ale fiecărei persoane, evitând astfel 
opiniile extreme. 
Este posibil ca participarea la un focus grup să schimbe percepțiile oamenilor - fie din cauza 
„efectului Hawthorne” (comportamentul persoanelor care știu că se află sub observație se 
modifică), fie datorită faptului că interacțiunea lor cu alți participanți le oferă perspective noi. 
Astfel, de exemplu, managerii își pot îmbunătăți performanța ca rezultat al participării la un 
focus grup. În acest fel, tehnica focus grupului poate avea, prin urmare, un impact asupra 
strategiei sau programului care este evaluat sau asupra celor care vor fi dezvoltate. Focus 
grupul poate să devină, așadar, o formă de învățare activă. 
 

Limitări, 
constrângeri 

Limitările acestei tehnici: Sunt necesare abilități specifice pentru gestionarea dinamicii 
grupului și obținerea unei discuții echilibrate, evitând în același timp influența dominantă a 
liderilor de opinie în grup. 
 

Riscuri Discuția poate fi monopolizată de către liderii de opinie din cadrul grupului, ducând la 
neimplicarea tuturor participanților la discuțiile de grup.  
Riscul de a nu înregistra corect opiniile exprimate de către fiecare participant la focus-grup, 
de către co-facilitatorul care consemnează în scris, în timp real, aceste opinii. În situația 
utilizării mijloacelor de înregistrare audio-video, riscul de a obține opinii nerelevante, datorită 
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efectului pe care aceste echipamente le-ar putea avea asupra unor participanți (oferirea de 
răspunsuri sau exprimarea unor opinii dezirabile social și nu a unor opinii autentice).   
 

Utilizare 
recomandată 

Pentru a obține informații relevante pentru tematicile vizate în cadrul evaluării, de la 
reprezentanții grupurilor țintă vizate, participanți la focus grup. 
Pentru a crea o bază informațională de înțelegere a situației, a unor tematici vizate, care apoi 
se poate dezvolta colectând date și prin intermediul altor metode de evaluare. 
 

Compromisuri 
acceptabile 

Deși focus grupul implică, de regulă, o întâlnire fizică a participanților, există un interes în 
creștere pentru grupurile virtuale care exploatează progresele înregistrate în tehnologia 
informațiilor și comunicării. Desfășurarea discuțiilor grupurilor care utilizează tehnologia 
teleconferinței a fost în ultima vreme extinsă prin focus grupuri online, care implică discuții 
sincrone și asincrone mediate prin utilizarea noilor tehnologii; pot fi utilizate cu succes în cazul 
unor constrângeri de resurse (sunt reduse, astfel, costurile logistice ale unui focus grup). 
Limitarea duratei focus-grupului prin axarea pe cele mai relevante tematici (o discuție de grup 
chiar și de numai 30-45 minute poate aduce informații valoroase). 
În cazul unor constrângeri severe de resurse (umane, de timp, financiare etc.) se poate utiliza 
tehnica focus grupului cu participarea unui număr mai restrâns de persoane (minim 5-6 
persoane/focus grup) cu luarea in considerare a erorilor introduse de aceasta tehnică.  

OBSERVAȚIA  

Ce reprezintă Observația este o metodă care permite investigarea fenomenelor în cadrul lor natural de 
desfășurare (la fața locului). Observația poate fi folosită pentru a colecta informații detaliate 
privind implementarea și rezultatele unei intervenții. Metoda furnizează informații bogate 
asupra rezultatului observabil al intervenției, dar și privind influența contextului, luând 
totodată în considerare punctele de vedere ale principalilor actori și beneficiari. Metoda 
necesită abilități din partea evaluatorului de a observa aspecte relevante fără a perturba 
comportamentul firesc al celor observați (este foarte important ca persoanele observate să 
se poarte firesc, normal).   
 
În cazul specific al implementării strategiilor de dezvoltare locală, observația poate aduce 
informații importante privind, spre exemplu, plus-valoarea abordării LEADER, rezultatele 
strategiei sau factorii care influențează implementarea acesteia. Este foarte probabil ca 
observația să fi fost deja utilizată în mod natural de către membrii GAL și echipa tehnică a 
acestuia, pe parcursul implementării strategiei, prin urmare există deja o bază de informații 
colectate prin această metodă. 
 
În cazul utilizării de către evaluator în mod specific a observației, ca parte a metodologiei de 
evaluare, menționăm faptul că metoda observației implică, în general, următorii pași: 
Pasul 1. Alegerea modalităților de observare, în funcție de ceea ce se va observa și de 
contextul specific; 
Pasul 2. Observația - observatorul urmărește diferitele tipuri de interacțiuni sau procese, 
având grijă să perturbe cât mai puțin posibil comportamentul actorilor investigați;  
Pasul 3. Analiza datelor obținute - observatorul identifică afirmațiile celor observați care 
exprimă o judecată de valoare explicită sau implicită, sau diverse aspecte ale proceselor 
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studiate; dacă se utilizează o fișă de observație, se analizează aspectele consemnate în cadrul 
fiecărei tematici, sintetizându-se ideile relevante în cadrul fiecărei tematici. 
 

Beneficii Principalele beneficii ale observației sunt:  
- este o metodă foarte utilă pentru analiza efectelor unor intervenții sau abordări 

inovatoare sau mai puțin familiare și, în special, pentru clarificarea factorilor mai puțin 
vizibili care influențează succesul sau insuccesul intervențiilor evaluate; sau pentru a 
surprinde rezultatele unor tipuri de proiecte ale căror mecanisme de funcționare sau 
rezultate nu sunt bine înțelese; 

- observația permite colectarea de date în situații dificile, în care nu pot fi utilizate alte 
metode sau tehnici de evaluare, un punct forte fiind acela că se pot obține date pe care 
alte metode sau tehnici le pot trece cu vederea; 

- evaluatorul poate utiliza această metodă și cu ocazia întâlnirilor şi interacţiunilor 
ocazionate de derularea activităților specifice de evaluare; datele astfel obţinute trebuie 
notate imediat, acest tip de date poate fi extrem de util în evaluările de proces;  

- evaluatorul poate colecta o serie de date prin analiza activităţilor specifice implementării 
unei strategii; detalii aparent nesemnificative se pot dovedi ulterior ca fiind extrem de 
importante.  

 
Limitări, 
constrângeri 

Principalele constrângeri sunt: 
- observația necesită o pregătire minuțioasă pentru a permite observatorului să se 

adapteze contextului observat, fără a perturba activitatea; în situații complexe este 
necesară parcurgerea unui program sistematic de ”antrenament” în postura de 
observator (observatorul trebuie să fie pregătit mental, cognitiv, emoțional pentru a 
observa tipul specific de fenomene, trebuind să vadă lucrurile nu cu ochii unui om 
obișnuit, ci cu ochii unui specialist) 

- poate necesita un timp îndelungat pentru colectarea datelor; 
- poate fi o metodă costisitoare.   
 

Riscuri Cantitatea mare de informații înregistrate poate crea dificultăți evaluatorului în selectarea 
aspectelor relevante. 
Riscul din partea evaluatorului de a introduce diverse tipuri de erori prin perceperea și 
consemnarea datelor fără a avea o pregătire prealabilă adecvată pentru a observa tipul 
specific de fenomene.  
Generalizarea nepermisă a datelor înregistrate, fără o corelare prealabilă a informațiilor 
obținute prin utilizarea mai multor metode și tehnici de evaluare. 
 

Utilizare 
recomandată 

Observaţia constituie o metodă importantă, care poate să însoțească cu success și alte 
metode și tehnici de investigare. Spre exemplu, observația poate fi utilizată ca metodă 
asociată, însoțind tehnica interviului sau pe cea a focus grupului. Așadar, observația poate fi 
utilizată pentru a obține informații relevante pentru tematicile vizate în cadrul evaluării, prin 
corelarea acestora cu cele obținute prin alte metode și tehnici de evaluare.   
 

Compromisuri 
acceptabile 

În situații în care apar constrângeri de timp severe se poate limita atât numărul entităților 
observate, cât și durata observației, prin axarea pe aspectele cele mai relevante.  
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STUDIUL DE CAZ 

Ce reprezintă Analiza detaliată a unei situații (ex implementarea unui proiect de către un beneficiar, sau 
rezultate obținute la nivelul unei localități etc.) pentru a ilustra un fenomen. Studiul de caz 
implică examinarea unui număr limitat de cazuri despre care evaluatorul anticipează că sunt 
utile pentru a ilustra anumite fenomene cu privire la implementarea strategiei și la rezultatele 
obținute.  
 

Beneficii Studiul de caz este relevant pentru a furniza o imagine asupra unor proiecte sau asupra unor 
procese complexe care sunt dificil de surprins în alt mod. Studiile de caz reprezintă surse 
bogate de informații care contribuie la o înțelegere în profunzime a interacțiunilor și 
proceselor complexe din viața reală. De asemenea, prin studiul de caz pot fi obținute 
perspectivele multiple ale diferitelor categorii de actori implicați în cazul analizat. Studiul de 
caz reprezintă o modalitate prin care se poate ilustra, exemplifica un anumit fenomen 
constatat în procesul implementării strategiei, pentru o înțelegere aprofundată a 
mecanismului care stă la baza acelui fenomen (ex. privind modul de concepere a proiectelor, 
privind factorii care influențează implementarea proiectelor, privind rezultatele obținute, 
motive de succes sau de insucces etc.). Prin faptul că se analizează în detaliu anumite cazuri 
particulare, se poate obține o înțelegere mai bună a efectelor fenomenului studiat la nivelul 
întregii strategii și se pot astfel formula lecții învățate sau se pot adopta, dacă e nevoie, măsuri 
de corecție. 
 

Limitări, 
constrângeri 

Pentru a fi relevant, studiul de caz trebuie să fie aplicat pe acele cazuri considerate 
reprezentative pentru aspectul studiat. În acest sens, este esențială stabilirea unor criterii 
adecvate pentru selectare cazurilor care vor face obiectul studiilor de caz. Studiul de caz este 
recomandat a fi folosit împreună cu alte metode și tehnici de evaluare. Studiul de caz poate 
să ilustreze mai degrabă decât să demonstreze anumite fenomene sau rezultate. Pentru a 
avea o anumită forță demonstrativă, ar trebui realizate multiple studii de caz, selectate astfel 
încât să fie suficiente dar și relevante pentru fenomenul studiat, ceea ce este dificil de 
întreprins datorită volumului ridicat de resurse pe care o astfel de abordare îl presupune.  
Fiecare studiu de caz necesită o investiție importantă de timp (2-4 zile), astfel încât numărul 
de studii de caz care pot fi efectuate este limitat de timpul și resursele disponibile. Persoanele 
care realizează studiul de caz au nevoie de o înțelegere foarte bună a fenomenului analizat. 
 

Riscuri Concentrarea doar pe cazuri de bună practică. Lecțiile învățate se pot desprinde, în egală 
măsură, și din cazuri de insucces. 
Alegerea unor cazuri care nu sunt reprezentative pentru fenomenul studiat, dar care sunt la 
îndemâna evaluatorului, rezultatele obținute nepermițând generalizări la nivelul întregii 
strategii a aspectelor studiate.  
Colectarea unui volum insuficient de informație pentru a înțelege în profunzime fenomenul 
studiat. 
 

Utilizare 
recomandată 

Pentru analiza în profunzime a unor fenomene sau aspecte conturate la nivelul strategiei de 
dezvoltare locală. Studiile de caz pot fi utilizate atunci când:  

 este dificil să se realizeze un studiu pe un eșantion reprezentativ pentru populația 
vizată;  

 generalizarea datelor nu este atât de importantă;  
 sunt necesare date detaliate, de regulă cu caracter descriptiv;  
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 cazurile care urmează să fie studiate prezintă un grad de complexitate ridicat. 
Studiile de caz sunt utilizate, în general, pentru următoarele scopuri: 

• ilustrare: studiul de caz poate fi folosit pentru a oferi realism unei evaluări, în special 
atunci când este prezentat într-o formă narativă; cazul trebuie să fie ales cu atenție - 
trebuie să fie reprezentativ și să ilustreze un anumit aspect (de exemplu, o acțiune 
deosebit de eficace, sau o abordare despre care s-a constatat că prezintă deficiențe 
grave și care, prin urmare, trebuie evitată pe viitor); 

• explorare: propunerea de ipoteze ca punct de plecare pentru viitoarele analize din 
cadrul evaluării; 

• analiză critică: verifică și validează anumite ipoteze privind strategia în ansamblu sau 
privind anumite măsuri din cadrul strategiei – spre exemplu, studiile de caz pot ilustra 
modul de funcționare a logicii intervenției; 

• analiza impactului strategiei: înțelegerea naturii proceselor care produc un anumit 
impact. 
 

Compromisuri 
acceptabile 

Datorită resurselor consistente necesare pentru realizarea studiilor de caz, prin acordarea 
unei atenții sporite cazurilor selectate se va putea limita numărul de studii de caz necesare 
pentru a obține date relevante despre fenomenul studiat. Vor fi avute în vedere cel puțin 
trei criterii pentru selectarea cazurilor:  

 scopul (acest criteriu fiind și cel mai important) – vor fi selectate acele studii de caz 
care pot răspunde cel mai bine scopului urmărit 

 măsura în care studiile de caz alese pot oferi o perspectivă mai largă, dincolo de 
cazul specific analizat 

 accesibilitatea și acceptabilitatea – posibilitatea practică de a realiza studiul de caz 
și măsura în care cei implicați acceptă realizarea studiului de caz.  

Deși fiecare studiu de caz trebuie prezentat separat într-un raport de evaluare, în ultimele 
etape ale analizei, cazurile pot fi utilizate și ca diferențe sau comparații, în funcție de 
obiectivele fiecărei evaluări. 

SONDAJUL DE OPINIE 

Ce reprezintă Sondajul de opinie este o tehnică cantitativă de colectare a datelor prin adresarea de 
întrebări:  

 persoanelor care au anumite cunoştinţe despre un anumit fenomen, proces, 
eveniment, activitate etc.  

 persoanelor care au anumite caracteristici (vârstă, gen, nivel educațional, ocupație, 
funcție etc.) 

 persoanelor, în general, pentru a afla opiniile, valorile, atitudinile și comportamentele 
în legătură cu un anumit fapt social, eveniment, tematică, aspect etc. 

 
Sondajul de opinie reprezintă o modalitate de a colecta informații de la un grup țintă prin 
intermediul unui chestionar. Grupurile țintă pot fi diverse: beneficiari de proiecte, non-
beneficiari, beneficiari indirecți (grupurile țintă ale operațiunilor finanțate), populația vizată 
de strategia de dezvoltare locală, întreprinderi/agenți economici, reprezentanți ONG etc. 
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Sondajul de opinie se realizează prin aplicarea unui chestionar (conținând întrebări și variante 
posibile de răspuns, dar și întrebări deschise, la care respondenții au posibilitatea să răspundă 
conform situației lor specifice) unei anumite părți din întreaga populație vizată (chestionarul 
se aplică doar subiecților din eșantion).  
 
Pentru a obține date și informații care să permit generalizări la nivelul întregii populații vizate, 
trebuiesc respectate anumite rigori în elaborarea eșantionului de subiecți (selectarea 
populației se face după criterii riguroase de eșantionare); procesul de colectare a datelor este, 
în general, laborios, făcându-se în conformitate cu anumite proceduri standardizate; numărul 
de subiecți investigați prin intermediul sondajului, este, în general, mare; datele trebuie 
colectate în situaţii normale, cât mai apropiate de viaţa de zi cu zi; datele sunt prezentate într 
- o formă măsurabilă cantitativ, cea mai simplă fiind prezenţa sau absenţa unui atribut.  
 
Principalele variante prin care se poate realiza un sondaj de opinie sunt:  
- faţă în faţă – presupune interacţiunea dintre operator şi respondent – operatorul citeşte 
întrebările şi notează răspunsurile subiecţilor;  
- prin poştă – întrebările sunt trimise prin poştă şi sunt returnate în acelaşi mod;  
- telefonic – convorbirea se desfăşoară prin intermediul telefonului;  
- electronic – întrebările pot fi trimise prin intermediul poştei electronice (e-mail) şi 
recepţionate în acelaşi fel sau pot fi postate pe un site/link, subiectul completând în scris 
răspunsurile;  
- chestionarul auto-administrat – operatorul distribuie chestionarele cu întrebări, subiecţii 
răspund la ele, iar ulterior operatorul colectează chestionarele cu răspunsurile aferente.  
Fiecare variantă prezintă avantaje şi dezavantaje (a se vedea secțiunile următoare). 
 

Beneficii Beneficii generale:  
- posibilitatea de a acoperi un grup țintă numeros într-o perioadă de timp relativ scurtă; 
- posibilitatea de a cuantifica răspunsurile primite (ex. x% dintre respondenți aleg o anumită 
variantă de răspuns); 
 
Avantajele aferente fiecărei variante de realizare a sondajului sunt:  
Tehnica faţă în faţă  
- operatorul de teren citește întrebările din chestionar și consemnează în scris răspunsurile 
subiecților; prin utilizarea acestei tehnici se obţine cea mai mare rată de răspuns (este mai 
greu să refuzi pe cineva cu care interacționezi direct, decât să refuzi să răspunzi la un 
chestionar telehonic, transmis prin poștă sau prin e-mail) și cele mai bune răspunsuri, 
operatorul având posibilitatea de a explica sensul fiecărei întrebări;  
- numărul de întrebări din chestionar poate fi mai mare decât în cazul utilizării altor tehnici.  
 
Sondajul telefonic  
- respondenţii pot fi mai uşor contactaţi prin telefon; operatorii le citesc, la telefon, întrebările 
şi înregistrează răspunsurile primate la fiecare întrebare.  
- este mult mai rapid  
- este mult mai puţin costisitor decât sondajul faţă în faţă.  
 
Sondajul prin poştă - se trimit chestionarele, împreună cu o scrisoare explicativă şi un plic 
timbrat autoadresat pentru returnarea chestionarului; scrisoarea indică inițiatorul evaluării, 
explică scopul evaluării, și încearcă să convingă subiecţii despre necesitatea și utilitatea 
răspunsurilor lor, asigurându-i de faptul că opiniile lor vor rămâne anonime. 
- costul este destul de redus;  
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- numărul de întrebări care pot fi adresate poate fi destul de mare.  
 
Sondajele realizate prin mijloace electronice (e-mail, postare pe site, link site, platforme social 
media etc.), au căpătat o amploare deosebită în ultima vreme, experții fiind preocupați de 
realizarea unor sondaje profesioniste. Cel mai des contactarea respondenţilor se face prin 
intermediul poștei electronice (e-mail); subiecţii primesc un mesaj prin care sunt invitaţi să 
completeze un chestionar care se află la o anumită adresă – se atașează link-ul respectiv, la 
care se poate ajunge printr-un click la adresa respectivă, subiecții putând completa 
răspunsurile lor; datele sunt automat introduse în baza de date, simplificând mult sarcina 
evaluatorului; pot fi utilizate serviciile unor site-uri/platforme specializate. 
- costuri mult reduse,  
- rapiditatea/viteza crescută de realizare a unui astfel de sondaj (în general se răspunde rapid 
la comunicările prin e-mail);  
- pot fi abordate și subiecte sensibile, întrucât utilizarea acestei tehnici nu presupune 
interacţiunea cu operatorul de sondaj. 
 
Chestionarul auto-administrat - chestionarele sunt împărţite personal de către operator sau 
evaluator şi sunt colectate ulterior, în acelaşi mod. În general, putem apela la o astfel de 
tehnică când nu cunoaștem adresele, numerele de telefon, adresele de poștă electronică etc. 
ale membrilor unui grup, dar ştim unde anume îi putem găsi (o instituție, organizație etc.).  
- spre deosebire de sondajul față în față, pot fi eliminate dificultățile legate de 

disponibilitatea de timp a subiecților, oferindu-le libertatea de a complete chestionarul 
când anume doresc, într-un anumit interval de timp (de exemplu, în timpul unei zile de 
lucru există şanse destul de mari ca subiecții vizați să-și facă timp pentru a completa un 
chestionar);  

- costurile sunt mai reduse decât în cazul unui sondaj prin poştă;  
- timpul de răspuns poate fi mai mic.  

 
Limitări, 
constrângeri 

Realizarea unui sondaj presupune un nivel ridicat de specializare (cunoștințe, competențe) al 
experților: realizarea eșantionului conform unei metodologii care să asigure 
reprezentativitatea datelor pentru întreaga populație vizată; elaborarea instrucțiunilor 
pentru operatorii de teren, pentru selectarea subiecților și aplicarea chestionarului; realizarea 
instrumentului de cercetare/evaluare, și anume chestionarul: tehnici de construire a 
întrebărilor, a variantelor de răspuns, a scalelor adecvate pentru fiecare întrebare etc.; 
elaborarea unei baze de date pentru introducerea răspunsurilor obținute la chestionarul 
aplicat; prelucrarea datelor; aplicarea unor teste de semnificație; analiza și interpretarea 
datelor. 
Sondajul nu oferă posibilitatea analizei calitative aprofundate, ci oferă doar informații pe baza 
unor opțiuni de răspuns predefinite. 
Timpul necesar elaborării și aplicării chestionarului, respectiv prelucrării datelor obținute 
poate fi relativ lung. 
 
Limitările și constrângerile fiecărei variante de realizare a sondajului sunt:  
 
Tehnica faţă în faţă  
- este nevoie de un număr relativ mare de operatori de sondaj (când volumul eșantionului 
este mare, iar subiecții sunt răspândiţi pe o arie geografică mai mare – grad mare de 
dispersie);  
- costul este cel mai mare dintre toate tehnicile (costul operatorilor, costuri de deplasare etc.);  
- durata este destul de mare;  
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- operatorii trebuie instruiţi;  
- este posibil ca interacţiunea cu operatorii să poată distorsiona rezultatele; așadar, operatorii 
trebuie să respecte anumite reguli pentru a asigura succesul unui sondaj faţă în faţă; aceste 
reguli se referă, în principal la: aspectul general al operatorului; comportamentul 
operatorului, având în vedere că respondentul trebuie să fie convins să răspundă sincer la 
întrebări legate de opiniile, valorile, atitudinile și comportamentele sale (uneori chiar și cu 
privire la unele aspecte sensibile), operatorului nefiindu-i permis să influenţeze în vreun fel 
răspunsurile; relația operator-respondent trebuie să fie una de încredere, dar și confortabilă 
pentru respondent, operatorul trebuind să fie capabil să-şi dea seama de abordarea cea mai 
potrivită în cazul fiecărui respondent, astfel încât să poată obține informațiile necesare, 
evitând devieri de la tematica chestionarului, respectiv întrebările din cuprinsul acestuia;  
- o bună cunoaştere a tematicii și subiectelor care urmează a fi abordate, respectiv o bună 
cunoaștere a chestionarului, pentru a putea oferi respondenților lămuririle necesare; 
- respectarea instrucţiunilor de aplicare a chestionarului (de ex. întrebările trebuie citite exact 
aşa cum sunt formulate; dacă întrebarea permite un răspuns deschis, operatorul trebuie să 
noteze acest răspuns exact aşa cum a fost formulat; obținerea de răspunsuri complete); 
 
Sondajul telefonic  
- calitatea datelor este ceva mai redusă decât în cazul sondajului față în față, dar mai mare 
decât în cazul altor variante;  
- operatorii trebuie să fie instruiţi şi plătiţi;  
- interacţiunea cu operatorii poate distorsiona rezultatele;  
- și în acest caz este necesar a fi respectate regulile prezentate anterior;  
- rata de răspuns poate fi mai mică decât în cazul primei tehnici, întrucât este mai uşor să 
refuzi pe cineva la telefon decât atunci când se află în fața ta;  
- numărul de întrebări din cuprinsul chestionarului trebuie să fie redus (poate cel mai redus 
dintre toate variantele); în caz contrar, respondentul poate închide oricând telefonul;  
- selectarea subiecților în eșantion poate fi mai dificilă (este nevoie de o bază de date cu toate 
contactele populației vizate din care să se extragă, conform unei metodologii, un eșantion).  
 
Sondajul prin poştă  
- durata unui astfel de sondaj este cea mai mare dintre toate variantele (chestionarele se 
trimit prin poștă, respondenții, după ce s-au hotărât să răspundă, le completează și le 
expediază înapoi, tot prin poştă;  
- rata de răspuns este, în general, mică (pentru creșterea ratei de răspuns se recomandă 
trimiterea unor scrisori pentru convingerea subiecților în a răspunde, scrisorile fiind însoțite 
de noi chestionare; se pot trimite scrisori și anterior realizării sondajului, prin care să se ceară 
permisiunea de a efectua respectivul sondaj).  
 
Sondaje realizate prin mijloace electronice  
- putem realiza astfel de sondaje doar asupra populației care dispune de calculator, internet, 
are e-mail etc.; 
- selectarea subiecților poate fi destul de dificilă  
- chestionarele trebuie să aibă dimensiuni mai reduse  
- completarea răspunsurilor la întrebări trebuie să fie extreme de facilă, iar prezentarea 
acestora trebuie să fie cât mai prietenoasă;   
- deși există posibilitatea de a introduce (electronic) obligativitatea completării răspunsurilor 
la o întrebare, există şi riscul ca răspunsul să fie dat doar pentru că trebuie completat ceva în 
acel câmp;  
- rata de răspuns poate fi destul de mică, putând fi mărită însă prin mesaje ulterioare.  
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Chestionarul auto-administrat  
- calitatea răspunsurilor poate constitui o problemă (datele obţinute pot fi influenţate de 
temerea respondenților că răspunsurile lor nu vor fi anonime). Pentru a evita acest lucru, 
procesul de colectare al chestionarelor completate trebuie să fie cât mai neutru (de exemplu, 
putem amplasa o cutie în care respondenţii să pună chestionarele completate), pentru a 
garanta anonimitatea răspunsurilor.  
 

Riscuri În general, există riscuri asociate fiecărei variante de realizare a sondajului. Principalul risc îl 
constituie rata de răspuns; aceasta constituie cu adevărat o provocare pentru diferitele 
tehnici de sondare. Dintre tehnicile menționate, cea mai mare rată de răspuns o are sondajul 
faţă în faţă, urmat de sondajele telefonice, cele auto-administrate și apoi cele prin poştă. În 
special în ceea ce privește sondajul realizat prin mijloace electronice, rata de răspuns este 
puternic influențată de caracteristicile populației vizate, de natura și importanța tematicii 
studiate pentru respondenți.  
Rata de răspuns este deseori folosită pentru a indica validitatea cercetării. O rată de răspuns 
scăzută indică un număr mare de non-răspunsuri. Importanţa problemei non-răspunsurilor 
este dată de diferenţa dintre persoanele care răspund şi cele care refuză să fie chestionate. 
Dacă cele două grupuri au caracteristici diferite este posibil ca şi răspunsurile lor să fie diferite 
şi, în consecinţă, rezultatele obţinute să nu reflecte corect opiniile întregii populaţii studiate. 
De aceea se recomandă mărirea ratei de răspuns.  
 
Mijloace posibile pentru mărirea ratei de răspuns:  
- contactarea, în avans, pentru a informa subiecţii despre sondaj;  
- în cazul în care persoanele nu au putut fi contactate se recomandă să se încerce din nou, în 
zile diferite sau la ore diferite, în cazul sondajelor faţă în faţă sau telefonice;  
- pentru sondajele poştale sau electronice se recomandă trimiterea unui nou mesaj pentru a 
reaminti subiecţilor să completeze chestionarul;  
- modul de redactare al chestionarului trebuie să fie adecvat tehnicii folosite – ca mărime, 
claritate, dificultate de completare, atractivitatea prezentării etc.;  
- perioada de timp în care se desfăşoară sondajul de opinie – se recomandă să nu fie aleasă 
perioada sărbătorilor sau a concediilor (lunile iulie şi august) etc. 
 
Deși în principiu nu există o rată de răspuns recomandată, se consideră că o rată de 30% poate 
fi minim acceptabilă, una de 50% este adecvată, în principiu, pentru orice analiză, o rată de 
răspuns de 60% este considerată bună, iar una de 70% este foarte bună.  
 

Utilizare 
recomandată 

Sondajul de opinie poate fi folosit, în egală măsură, atât pentru explorarea unor fenomene, 
cât și pentru descrierea sau explicarea acestora. Există anumiţi factori care influenţează 
calitatea răspunsurilor respondenţilor: 
- cadrul de desfăşurare în care vor fi furnizate răspunsurile la chestionar: este recomandabil 
să se aleagă un cadru în care respondentul se simte confortabil (acasă, la serviciu etc.);  
- tema anchetei: există teme interesante şi mai puțin interesante pentru subiecți, teme mai 
mult sau mai puţin sensibile, teme la care subiecții vor să răspundă şi teme la care aceștia nu 
vor să răspundă;  
- structura chestionarului - un chestionar prea lung sau prea greu de înţeles poate genera 
erori care compromit şansele de succes ale cercetării;  
- personalitatea operatorului poate influenţa favorabil sau nefavorabil calitatea răspunsurilor 
respondenților; de aceea, este important ca operatorul să inspire încrederea celui intervievat, 
să fie capabil să-i câştige atenţia şi să-l determine să răspundă cât mai complet la întrebările 
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adresate, conform opiniilor proprii; în caz contrar, operatorul de sondaj poate fi o sursă 
majoră de erori;  
- ora şi ziua desfăşurării anchetei trebuie să fie cât mai convenabilă respondentului, astfel 
încât acesta să aibă timpul necesar, dar şi starea potrivită pentru a furniza răspunsuri valide.  
  

Compromisuri 
acceptabile 

Fiecare variantă de sondaj prezintă avantaje şi dezavantaje, în funcție de resursele disponibile 
(umane, financiare, timp etc.), alegându-se varianta optimă. 

ATELIERUL DE LUCRU 

Ce reprezintă Atelierul de lucru reprezintă o sesiune interactivă, care poate dura una sau mai multe zile, în 
cadrul căruia se urmăresc chestiuni concrete: ex analiza unor aspecte sau probleme, 
formularea unor concluzii sau opinii de grup, identificarea unor soluții etc. În cadrul unui 
atelier sunt încurajate discuțiile de grup, participanții fiind stimulați să formuleze puncte de 
vedere sau soluții pentru diversele situații aduse în discuție.  Un astfel de eveniment este 
organizat în jurul unui număr relativ restrâns de participanți, al căror scop comun este acela 
de a se concentra asupra unei teme de interes și de a lucra împreună pentru a obține, la finalul 
acestuia, rezultate concrete.  
 
În general, un atelier de lucru presupune:  
- stabilirea participanților (recomandabil între 8-10 persoane);  
- un moderator;  
- elaborarea unei agende a întâlnirii, cu prezentarea scopului, obiectivelor, a metodologiei 
de desfășurare și a rezultatelor așteptate;  
- discuţii şi dezbateri între participanţi, posibil prezentarea unor modele de bune practici, 
exemple de succes, studii de caz, aplicații practice etc;  
- evaluarea activităților realizate în cadrul atelierului de lucru, din perspectiva atingerii 
obiectivelor propuse.  
 

Beneficii Extrem de util pentru schimbul de opinii între participanți, pentru formularea unor puncte de 
vedere ale grupului sau identificarea de soluții pentru probleme concrete, pentru consensul 
obținut în cadrul grupului de participanți. Atelierul de lucru poate constitui un sprijin concret 
în elaborarea, implementarea, monitorizarea, sau evaluarea unei strategii sau a unor aspecte 
punctuale ale acesteia. 
 

Limitări, 
constrângeri 

Rezultatele unui atelier de lucru depind atât de abilitatea moderatorului cât și de interesul și 
expertiza participanților privind temele discutate.  
 

Riscuri Selecția participanților la atelier poate fi determinantă pentru rezultatele obținute, 
participarea unor persoane fără expertiza adecvată riscând să compromită rezultatele 
obținute. De asemenea, dacă participanții la atelier nu dețin puterea de decizie adecvată, 
rezultatele discuțiilor trebuie supuse aprobării factorilor de decizie, existând riscul lipsei de 
decizie din partea acestora sau al neaprobării. Pentru diminuarea acestui risc, fie sunt invitate 
la atelier persoane cu putere de decizie, fie decidenții sunt consultați cu privire la atelier, 
tematica acestuia și persoanele care vor participa, pentru a obține aprobarea privind aceste 
elemente, a da legitimitate rezultatelor discuțiilor și a facilita astfel aprobarea acestora. 
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Discuțiile pot devia ușor către teme mai puțin relevante pentru obiectivele urmărite. Există 
riscul ca unii participanți mai vocali care dețin și anumite calități de lider să influențeze opiniile 
altor participanți sau procesul discuțiilor, distorsionând astfel schimbul de experiențe. 
Riscul de a trage concluzii pripite, în lipsa consultării mai multor actori cheie.  
 

Utilizare 
recomandată 

Atelierul de lucru reprezintă un forum destinat schimbului de idei între participanți. Atelierul 
de lucru presupune implicare, colaborare, lucru în echipă, toate acestea fiind bazate pe o 
comunicare deschisă între participanți, urmărindu-se formularea unor concluzii sau propuneri 
care reprezintă, pe cât posibil, consensul grupului de participanți. Atelierele de lucru sunt 
destinate abordării unor aspecte practice ale strategiei, fiind utile în procesul de evaluare 
pentru obținerea unui consens privind existența anumitor probleme și privind posibilele 
soluții.  
 

Compromisuri 
acceptabile 

În situații în care apar constrângeri de resurse se poate organiza măcar un atelier de lucru. Se 
poate limitarea durata atelierului de lucru, prin axarea pe tematicile cele mai relevante.   
Dacă unii dintre participanții avuți în vedere nu pot participa, aceștia pot fi cel puțin invitați 
să își exprime opinia față de rezultatele atelierului. 

PANELUL DE EXPERȚI (Comitetul consultativ) 

Ce reprezintă Panelul de experți este o tehnică folosită în cadrul evaluărilor de strategii, politici sau 
programe, care se bazează pe opiniile experților într-un anumit domeniu. Panelul de experți 
poate fi o tehnică de evaluare utilă, în măsura în care există o procedură pentru conducerea 
acestuia, aducerea la un loc a experților, dar și pentru a formula concluziile necesare.  
 
Panelul de experți este un grup de lucru special constituit care se reunește pentru dezbaterea 
pe o temă dată. Experții sunt aleși, pe cât posibil, pentru a reprezenta diverse puncte de 
vedere, într-un mod echilibrat și imparțial. Experții participanți sunt specialiști independenți, 
recunoscuți în domeniul analizat, fiind solicitați să examineze anumite date, analize, 
constatări, concluzii sau recomandări elaborate în procesul evaluării, apoi să formuleze 
observații și opinii pe marginea acestor elemente. 
 
Principalii pași de urmat: 
Pasul 1. Identificarea unei liste de experți potențiali  
Membrii panelului trebuie să fie specialiști recunoscuți în cel puțin unul dintre domeniile 
vizate de strategia de dezvoltare locală; totodată, trebuie să fie independenți față de cei care 
au solicitat sau derulat evaluarea.  
Pasul 2. Selecția și alocarea experților  
Panelul este, în general, compus din 4-8 membri, aparținând unor „domenii de expertiză" 
diferite, relevante pentru domeniile supuse evaluării;  
Pasul 3. Activitatea panelului  
Experții se întâlnesc o dată sau de mai multe ori, la un anumit interval de timp. Membrii 
panelului consultă documentele supuse atenției lor (analize ale evaluării, constatări 
preliminare sau finale, concluzii, recomandări, alte documente utile) și își exprimă punctele 
de vedere asupra acestora. 
Pasul 4. Sinteza  
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Experții panelului întocmesc un raport și formulează concluzii și recomandări care sunt 
acceptate în mod colectiv. În caz de dezacord, se pot exprima concluziile majorității și se pot 
atașa comentariile experților aflați în minoritate, care au o opinie separată.  
 

Beneficii Panelul de experți reprezintă o tehnică flexibilă, care poate fi folosită pentru a produce 
judecăți de sinteză, bazate pe date calitative sau cantitative; concluziile panelului de experți 
se bucură, în general, de un grad ridicat de credibilitate, în special atunci când se apelează la 
experți recunoscuți.  
Panelul de experți reprezintă o tehnică care presupune costuri relative reduse, dar și un timp 
relative scurt de realizare.  
 

Limitări, 
constrângeri 

Datorită diverselor tipuri de constrângeri (de timp, financiare sau legate de disponibilitatea 
experților în perioada respectivă etc.), experții participanți pot să nu acopere toate domeniile 
relevante pentru evaluare, expertiza acestora fiind deci limitată la domeniul de competență 
al fiecărui expert; ca atare, concluziile panelului nu vor putea fi cele mai relevante pentru 
evaluarea intervenției implementate, necesitând, obligatoriu, utilizarea unor metode și 
tehnici complementare. 
 

Riscuri Modul de funcționare al panelului de experți are la bază un anumit tip de consens, producând 
o convergență a opiniilor în jurul valorilor majoritare, dar care, însă, nu sunt neapărat și cele 
mai relevante. Într-o anumită măsură, potențialele riscuri ale panelului de experți pot fi 
evitate prin luarea de măsuri de precauție cu privire la în modul în care sunt structurate 
concluziile dezbaterilor. 
 

Utilizare 
recomandată 

Tehnica panelului de experți poate fi folosită în orice tip de evaluare a unei intervenții: ex-
ante, intermediară, ex-post. Spre exemplu, în cadrul unei evaluări ex-ante un panel de experți 
ar putea fi solicitat să evalueze impactul probabil al unei strategii sau program, în ceea ce 
privește, de exemplu, ocuparea forței de muncă, sau să evalueze beneficiile potențiale ale 
unor intervenții.  Într-o evaluare intermediară sau ex-post, panelurile de experți pot contribui 
la formularea unor concluzii cu privire la impactul, eficacitatea sau eficiența diverselor 
intervenții. Panelul de experți poate interveni atât la începutul, cât și la sfârșitul evaluării, în 
combinație cu alte metode și tehnici utilizate pentru colectarea sau analiza datelor. 
Panelul de experți poate fi folosit și pentru a formula o judecată independentă, autoritară, 
deosebit de utilă în contextul implementării unor intervenții în parteneriat, mai ales atunci 
când există divergențe între opiniile partenerilor. 
 

Compromisuri 
acceptabile 

 În principiu, pentru a trage concluzii valide, este recomandabil să combinăm opiniile 
experților, obținute prin utilizarea aceastei tehnici, cu date rezultate prin aplicarea altor 
metode și tehnici de evaluare, pentru a evita problemele legate de așa-numita „prejudecată 
de grup". 
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ANALIZA CONTRAFACTUALĂ 

Ce reprezintă Analiza contrafactuală vizează, în principal, măsurarea diferenței dintre rezultatul intervenției 
și rezultatul la care s-ar fi ajuns în absența intervenției respective. Situația contrafactuală este 
de fapt pur teoretică, ea nu a existat și nici nu va exista, ci se bazează pe o presupunere ce s-
ar fi întâmplat în absența intervenției? În fapt, nu se poate măsura efectiv diferența între o 
situație reală și una ipotetică, de aceea analiza contrafactuală se bazează pe o analiză a unor 
posibile diferențe, nu pe o “măsurare” efectivă. 
Analiza contrafactuală se referă la impactul, efectul net, diferența pusă exclusiv pe seama 
intervenției – se evaluează cât din schimbarea înregistrată se datorează intervenției și cât s-
ar fi produs și în afara intervenției.  
 
Pentru determinarea impactului intervenției pot fi utilizate următoarele tipuri de date:  
- date de la unități similare, dar care nu beneficiază de program (de la grupul de control – 

non-beneficiari);  
- utilizarea datelor de la unități care beneficiază de intervenție, înainte de intervenție;  
- utilizarea datelor de la unități care beneficiază de intervenție, după intervenție (de la 

grupul supus intervenției – beneficiari) 
 
! Trebuie ținut cont de faptul că o anumită evoluție a unei situații (ex. o anumită îmbunătățire 
a unor rezultate) se realizează și în mod natural, independent de intervenție. 
 
În principiu, logica analizei de tip contrafactual sau măsurarea impactului intervenției se 
realizează conform următorilor pași:  
Pasul 1: se realizează măsurarea unor indicatori relevanți, înainte de intervenție, atât asupra 
beneficiarilor de intervenție cât și asupra non-beneficiarilor; (se măsoară: valoarea inițială a 
indicatorilor pentru beneficiari și valoarea inițială a indicatorilor pentru non-beneficiari) 
Pasul 2: se implementează intervenția vizată. 
Pasul 3: se realizează o nouă măsurare, după implementarea intervenției, atât asupra 
beneficiarilor, cât și asupra non-beneficiarilor, evidențiindu-se separat impactul factorilor 
externi intervenției (care s-ar fi produs oricum, și în absența intervenției) atât pentru grupul 
de control (non-beneficiari), cât și pentru grupul experimental (beneficiari); separat, pentru 
beneficiari se măsoară impactul net al intervenției.   
Altfel spus, pentru beneficiarii intervenției, impactul net al acesteia se determină prin 
scăderea impactului factorilor externi (care s-ar fi produs și în lipsa intervenției) din valorile 
finale obținute. Practic, se măsoară: influența datorată factorilor externi, pentru beneficiari și 
non-beneficiari; valoarea impactului net al intervenției în rândul beneficiarilor.  
 
Impactul net = valoarea finală – impactul factorilor externi – valoarea inițială 
 
Deci, pentru a obține impactul net al intervenției, din valoarea finală se scade valoarea inițială 
și, de asemenea, se scade valoarea impactului factorilor externi. Pentru a surprinde căt mai 
bine impactul factorilor externi, se analizează valoarea și evoluția acestora, atât prin raportare 
la grupul de control (non-beneficiari), cât și prin raportare la grupul experimental 
(beneficiari).  
 
Evaluarea contrafactuală de impact poate fi realizată utilizănd diferite metode, mai facile sau 
mai complexe, care presupun, fiecare dintre ele, o anumită metodologie specifică de 
realizare:  
- metoda diferența în diferențe (DID); 
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- metoda de corelare a scorului de propensiune (PSM); 
- proiectarea discontinuității (PD); 
- metoda variabilelor instrumentale. 
 
Spre exemplificare, prezentăm, sintetic, Metoda Diferența în Diferențe (DID), care presupune 
calcularea unei duble diferențe – o diferență în timp (înainte - după) și una cu privire la 
subiecți (între beneficiari și non-beneficiari); așadar:  
- se definesc variabilele de rezultat 
- se stabilesc perioadele de comparație (dimensiunea de timp);  
- sunt necesare date de tip panel: măsurările sunt realizate în timp, cu privire la aceleași 

unități/entități/subiecți (unități care sunt supuse intervențiilor și unități care nu sunt 
supuse intervențiilor);  

- se poate porni de la schimbarea observată în timp, la beneficiari, însă diferențele 
constatate nu pot fi interpretate ca fiind impact/efecte ale strategiei sau proiectului, 
întrucât și alți factori, în afara intervenției, ar fi putut cauza schimbarea observată;  

- un mod de a lua în considerare această ”dinamică naturală” este acela de a calcula 
schimbarea observată în timp la non-beneficiari, în aceeași perioadă de timp;  

- prin scăderea schimbării observate în timp la printre non-beneficiari, din cea observată 
printre beneficiari, se obține o estimare a impactului intervenției.  

Această metodă produce estimări ale impactului mai plauzibile decât cele bazate pe o singură 
diferență (fie în timp, fie între grupuri), întrucât ia în considerare dubla diferență.   
 

Beneficii Analiza de tip contrafactual, deși consumatoare de resurse, furnizează evaluatorului date 
extrem de valoroase, de mare încredere, fiind apreciată în diferitele tipuri de evaluări.   
 

Limitări, 
constrângeri 

Presupune un anumit grad de specializare pentru evaluatorii care utilizează acest tip de 
analiză.  
Sunt necesare resurse importante, atât umane, cât și financiare și de timp, presupunând o 
diagnoză a situației înainte de implementarea intervenției, dar și după implementarea 
intervenției.   
Există posibilitatea ca efectul/impactul unor intervenții să nu apară imediat după 
implementarea intervenției, ci după o anumită perioadă de timp (care poate fi mai mare sau 
mai redusă, în funcție de tipul intervenției). Această situație limitează posibilitatea utilizării 
analizei contrafactuale, caz în care o altă metodă de evaluare (verificarea funcționării logicii 
de intervenție) poate furniza informații pe baza cărora se poate estima dacă intervenția 
evaluată va contribui la realizarea efectului așteptat. 
 

Riscuri Interpretarea diverselor tipuri de rezultate ca fiind datorate exclusiv intervenției. Așadar, o 
atenție sporită trebuie acordată atribuirii cauzalității, interpretării diferențelor ca impact.  
 
 

Utilizare 
recomandată 

Analiza contrafactuală este utilizată pentru cuantificarea impactului unei intervenții (efectul 
net). Evaluarea contrafactuală de impact este recomandabil a fi utilizată atunci când:  
- populația statistică este mare; 
- eșantionul de subiecți este suficient de mare, pentru a aplica teste statistice de 

semnificație, comparare în grupuri etc., permițând obținerea de date, atât pentru 
beneficiari cât și pentru non-beneficiari; 

- grupul experimental și cel de intervenție sunt relativ omogene;  
- intervenția are impact pe segmente bine definite.   
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Compromisuri 
acceptabile 

Deși este recomandabil ca analiza de tip contrafactual să fie utilizată alături de alte metode și 
tehnici de evaluare, datorită complexității pe care o presupune poate fi utilizată și ca metodă 
unică.  

ANALIZA COST- BENEFICIU 

Ce reprezintă Este o metodă cantitativă de estimare a dezirabilității unei intervenții, pe baza calculului 
raportului dintre costurile și beneficiile viitoare ale acesteia.  
 
Analiza cost beneficiu presupune parcurgerea mai multor etape:  
- cuantificarea, în termeni monetari, a valorii costurilor și beneficiilor pe care le presupune 

fiecare dintre variantele de intervenție propuse;  
- calculul valorii nete prezente pentru fiecare variantă 
- prezentarea riscurilor asociate fiecărei variante, care pot contribui, în timp, la modificarea 

valorilor estimate (atât pentru beneficii cât și pentru costuri), dar și a probabilității de 
realizare a fiecărui risc 

-  analiza detaliată a beneficiilor și costurilor pe care le presupune fiecare variantă de 
implementare a intervențiilor vizate: 

Valoarea netă prezentă (VNP) = Valoarea prezentă a beneficiilor viitoare nete exprimată în 
termeni monetari (adică, diferența dintre beneficii și costuri):  
VNP = VP(B) – VP(C)   
VP(B) = valoarea prezentă a beneficiilor 
VP(C) = valoarea prezentă a costurilor. 
 
Tipuri de beneficii și costuri:  
Beneficii și costuri economice vs. beneficii și costuri non-economice: 
- beneficii și costuri economice: cele care pot fi cuantificate în bani – li se poate atribui o 

valoare monetară 
- beneficii și costuri non-economice: unele pot fi cuantificate în bani (prin utilizarea unor 

metode de atribuire a unei valori monetare); altele nu pot fi cuantificate în bani 
Costuri private vs. costuri sociale: 
- costuri private: drepturi, libertăți la care individul renunță ca urmare a implementării 

intervenției (diverse tipuri de constrângeri, limite ale drepturilor și libertăților 
individuale);  

- costuri sociale: ceea ce societatea pierde ca urmare a intervenției.   
 

Beneficii Analiza cost-beneficiu este un instrument util în influențarea unei decizii relevante pentru 
implementarea unei intervenții – strategie, politică publică, program, proiect, întrucât:  
- permite exprimarea unei opinii documentate asupra valorii economice și sociale a 

intervenției;  
- permite ierarhizarea variantelor de intervenție, în funcție de raportul cost-beneficiu al 

fiecărei variante;  
- încurajează abordarea managerială: identificarea beneficiilor și costurilor economice, 

inclusiv în situația în care acestea nu sunt cuantificabile financiar imediat. 
 

Limitări, 
constrângeri 

- se focalizează pe luarea în considerare a beneficiilor și costurilor și mai puțin pe 
obiectivele intervenției (pe termen scurt, mediu și lung); 
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- aplicabilitatea acestei analize este relative redusă în situația strategiilor și politicilor 
sociale, unde beneficiile vizate de o intervenție se pretează mai puțin la o cuantificare 
monetară   (deși și pentru domeniul social s-au dezvoltat diferite variante de realizare a 
analizei cost beneficiu);  

- existența unor situații de insuficiență a informațiilor și a datelor statistice disponibile;  
- necesitatea unei anumite experiențe din partea evaluatorilor;  
 

Riscuri  Riscul de a nu avea o imagine reală asupra beneficiilor și costurilor, în situația utilizării acestui 
tip de analiză în cazul intervențiilor care presupun beneficii calitative intangibile și pe termen 
lung.  
 

Utilizare 
recomandată 

Analiza cost beneficiu este utilizată pentru luarea unor decizii cu privire la implementarea 
unor intervenții care vizează rezolvarea unor probleme, prin:  
- analiza oportunității unei intervenții (o intervenție se va implementa dacă beneficiile sunt 

mai mari decât costurile); 
- analiza și selecția între variantele de intervenție, de soluționare a unei probleme, 

alegându-se varianta care are valoarea cea mai mare a beneficiilor în raport cu costurile; 
 

Compromisuri 
acceptabile 

Identificarea și selectarea principalelor beneficii și a costurilor aferente unei intervenții, 
pentru calcularea valorii prezente a beneficiilor viitoare nete; utilizarea unor date pre-
existente relevante pentru problema la care intervenția trebuie să răspundă.   

ANALIZA COST-EFICIENȚĂ 

Ce reprezintă O analiză a eficienței unor operațiuni prin prisma costurilor necesare pentru a obține anumite 
rezultate, comparativ cu anumite repere de cost din cadrul altor operațiuni similare. 
Practic, prin analiza cost-eficiență pot fi analizate costuri unitare (cost per rezultat) 
înregistrate în cadrul unor tipuri de operațiuni finanțate prin strategia de dezvoltare locală. 
Spre exemplu, cost per persoană instruită, cost per km de drum reabilitat, cost per beneficiar 
direct al intervenției etc. 
 

Beneficii Analiza unor costuri unitare este de fapt dificil de realizat, fiind dificil de cuantificat toate 
costurile asociate implementării unor operațiuni, de aceea termenul de “cost unitar” este de 
fapt impropriu, mai corect fiind un termen precum indice de cost unitar. Totodată, calculul 
unor costuri unitare trebuie suplimentată de posibilitatea de a compara aceste costuri 
unitare cu alte costuri din cadrul altor intervenții similare. Altfel, doar aflarea unor costuri 
unitare fără o analiză comparativă are o utilitate foarte redusă sau nulă. În practică, 
proiectele de dezvoltare locală pot fi foarte diferite, chiar dacă sunt din același domeniu, 
având abordări diferite care pot scădea relevanța unei analiza comparative. De aceea, 
comparația unor costuri ale unor operațiuni finanțate în cadrul strategiei de dezvoltare locală 
cu alte proiecte din afara strategiei poate fi destul de puțin relevantă și dificilă. Totuși, poate 
fi extrem de utilă o analiză comparativă a mai multor operațiuni din cadrul strategiei,  din 
același domeniu (din cadrul aceleiași măsuri, spre exemplu). Chiar dacă au abordări diferite 
care presupun costuri diferite, totuși este util de analizat modul în care abordările diferite 
creează diferențe uneori majore de costuri și măsura în care aceste diferențe de costuri sunt 
justificate prin prisma beneficilor obținute, beneficii care uneori nu sunt atît de diferite de la 
o operațiune la alta. Cu alte cuvinte, prin analiza comparativă a unor indici de cost unitar pot 
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fi identificate cel puțin proiectele aflate la extreme, adică proiecte cu un cost unitar foarte 
ridicat, respectiv cele cu un cost unitar foarte scăzut. Pentru ambele extreme evaluarea poate 
ridica semne de întrebare privind calitatea și eficiența acestor proiecte care  cheltuie fie 
disproporționat de mult, fie disproporționat de puțin față de alte proiecte din cadrul aceleiași 
măsuri (sau din cadrul altor măsuri comparabile ca tip de intervenție) din cadrul strategiei de 
dezvoltare locală. 
 

Limitări, 
constrângeri 

Această metodă este aplicabliă doar în cazul proiectelor unde costurile întregistrate susțin 
un singur tip de rezultat, fiindcă doar în acest caz se poate face un raport între costuri și 
rezultate. Dacă proiectul are obiective multiple iar costurile nu pot fi defalcate (care este 
costul pentru rezultatul A, care este costul pentru rezultatul B) atunci nu pot fi calculate 
costuri unitare.  
Comparația cu alte proiecte din afara strategiei poate avea o relevanță redusă, dacă 
proiectele au abordări foarte diferite care presupun costuri foarte diferite. Este mai utilă 
comparația între proiecte similare din cadrul aceleiași strategii de dezvoltare locală, sau 
comparația între proiecte similare din strategii de dezvoltare ale altor GAL-uri, în măsura în 
care aceste proiecte au abordări cât de cât comparabile. 
 

Riscuri Încercarea de calcul de costuri unitare în cazul proiectelor cu tipuri de rezultate multiple, 
unde nu se pot face defalcări ale costurilor per tip de rezultat. În cazul acestor proiecte, 
metoda nu se poate aplica. 
 

Utilizare 
recomandată 

Pentru identificarea acelor proiecte din același domeniu aflate la extreme ca și costuri 
unitare, pentru a analiza dacă respectivele costuri foarte mari sunt justificate de rezultate 
deosebite, sau dacă respectivele costuri foarte reduse asigură o calitate acceptabilă a 
intervenției.  
 

Compromisuri 
acceptabile 

Chiar dacă proiectele comparate nu vor fi niciodată identice ca și abordare și structură de 
costuri, totuși comparația între proiecte aflate în același cadru general de intervenție (în 
cadrul aceleiași strategii, sau în cadrul aceleiași măsuri) poate aduce informații importante și 
poate semnala cazuri de eficiență foarte redusă a costurilor (costuri foarte ridicate) sau de 
costuri prea reduse pentru a asigura o calitate satisfăcătoare a intervenției proiectului.  


