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Temele și întrebările de evaluare comune prezentate în cadrul acestui document reprezintă elemente 
obligatoriu a fi incluse în actualul exercițiu de evaluare a implementării SDL, desfășurat de către fiecare 
GAL.  
 
Fiecare GAL poate să identifice, adițional, teme sau întrebări de evaluare specifice, pe care le consideră 
util a fi incluse în evaluarea implementării propriei SDL, în funcție de propriile nevoi.  
 
În cazul temei de evaluare comune nr II CONTRIBUŢIA OPERAȚIUNILOR REALIZATE LA ATINGEREA OBIECTIVELOR 
PREVĂZUTE DE STRATEGIE, este obligatorie identificarea unor întrebări de evaluare specifice fiecărei SDL, 
în funcție de obiectivele stabilite în cadrul acesteia. Aceste întrebări vor fi de tipul celor exemplificate 
în cadrul GHIDULUI OPERAȚIONAL PRIVIND EVALUAREA IMPLEMENTĂRII STRATEGIILOR DE 
DEZVOLTARE LOCALĂ, la secțiunea 3.4 CADRUL ÎNTREBĂRILOR DE EVALUARE, pag. 23. 
 
 
I. Logica intervenției  Strategiei de Dezvoltare Locală 

1. În ce măsură logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală este încă relevantă 
față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului?  
 
CRITERII DE EVALUARE:  
 Nevoile de la momentul elaborării SDL până în prezent au rămas la fel, s-au modificat 
 Măsurile din cadrul SDL au fost revizuite, în caz de necesitate, pentru a ține cont de dinamica 

acestor nevoi 
 
INDICATORI: 
 Numărul de nevoi/măsuri din cadrul SDL revizuite  

 

 
Răspunsul la întrebarea de evaluare nr 1. privind relevanța logicii de intervenție a SDL va fi însoțit de 
o apreciere a evaluatorului, pe o scală: 

Puțin relevantă Relevantă Foarte relevantă 
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2. Cât de corerentă este logica intervenției care stă la baza strategiei de dezvoltare locală? 
 
CRITERII DE EVALUARE:  
 Sunt activitățile (măsuri, proceduri,activități de sprijin) prevăzute în cadrul SDL și resursele 

alocate acestora suficiente pentru a genera realizările și rezultatele așteptate (indicatorii 
prevăzuți în strategie)? 

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

 Sunt rezultatele așteptate clar definite? 

 
Răspunsul la întrebarea de evaluare nr 2. privind coerența logicii de intervenție a SDL va fi însoțit de o 
apreciere a evaluatorului, pe o scală: 

Puțin coerentă Coerentă Foarte coerentă 

 

 

 

II. Contribuţia operațiunilor realizate la atingerea obiectivelor prevăzute de 
strategie 
 
3. În ce măsură au fost atinse obiectivele strategiei sau care este probabilitatea atingerii 

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

 
Pentru a putea formula un răspuns la această întrebare de evaluare comună, fiecare GAL va identifica 
întrebări de evaluare specifice (însoțite de criterii de evaluare și indicatori) care corespund obiectivelor 
din cadrul propriei SDL. Aceste întrebări vor fi de tipul celor exemplificate în cadrul GHIDULUI 
OPERAȚIONAL PRIVIND EVALUAREA IMPLEMENTĂRII STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ, la 
secțiunea 3.4 CADRUL ÎNTREBĂRILOR DE EVALUARE, pag. 23. 
 

Răspunsul la întrebarea de evaluare nr 3. va fi însoțit de o apreciere a evaluatorului, pe următoarele 
scale: 
 
Măsura în care au fost atinse obiectivele strategiei: 

În mică măsură În măsură medie În mare măsură 

 

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

Redusă Medie Ridicată 
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III. Valoarea adăugată datorată metodei LEADER 
 

4. Ce beneficii au fost obținute datorită metodei LEADER ? (dezvoltarea capitalului social 
local, rezultatele obținute prin implementarea strategiei, îmbunătățirea guvernanței 
locale) 

 

CRITERII DE EVALUARE:  

 Capitalul social s-a îmbunătățit (spre exemplu învățarea colectivă, schimbarea mentalităților, 
creșterea colaborării și încrederii reciproce și față de GAL, identificarea unor subiecte de 
interes comun, dezvoltarea de competențe și capacități, dezvoltarea unor rețele etc.); 

 Guvernanța locală s-a îmbunătățită la nivel local (spre exemplu îmbunătățirea gestionării 
funcțiilor administrative pe plan local, implicare sporită a comunității și factorilor interesați în 
luarea deciziilor, creșterea rolului GAL în guvernanța pe diferite niveluri, creșterea capacității 
de a gestiona fonduri publice-private etc.). 

 Rezultele implementării SDL-urilor (ex. crearea de locuri de muncă, realizarea unor produse 
inovatoare, infrastructură de bază, etc.) au generat îmbunătățirea calității vieții în teritoriul 
vizat de strategie. 

 
INDICATORI:  

 Percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a capitalului social datorită aplicării 
metodei LEADER, cuantificată pe o scală: 

Nu am remarcat o îmbunătățire Îmbunătățire medie Îmbunătățire mare 

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

LEADER, cuantificată pe o scală: 
Nu am remarcat o îmbunătățire Îmbunătățire medie Îmbunătățire mare 

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

aplicării metodei LEADER, cuantificată pe o scală: 
Nu am remarcat o îmbunătățire Îmbunătățire medie Îmbunătățire mare 

 
 
 
IV. Factorii de succes şi de insucces 
 

5. Care sunt factorii interni și externi care au influențat sau influențează (pozitiv sau 
negativ) implementarea strategiei și rezultatele obținute? Ce măsuri au fost adoptate 
până la data evaluării și cu ce efecte? Ce măsuri sunt încă necesare? 
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V. Contribuția SDL la aria de intervenție 6B 
 

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

 
CRITERII DE EVALUARE:  

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

muncă. 

INDICATORI: 

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

INFORMAȚII SUPLIMENTARE: 

 Număr de proiecte/iniţiative susţinute prin SDL. 

 

Răspunsul la întrebarea de evaluare nr 6. privind sprijinirea dezvoltării locale în zonele rurale de către 
SDL va fi însoțit de o apreciere a evaluatorului, pe o scală: 

În mică măsură În măsură medie În mare măsură 

 


