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CHESTIONAR APLICAT LA NIVELUL TERITORIULUI GAL PROIECTELOR FINANTATE PRIN SDL, FINALIZATE SAU IN 
CURS DE FINALIZARE  PANA LA 31.12.2018 PENTRU CALCULAREA INDICATORILOR DE REZULTAT 

 
Domeniul de interventie ….. (………………………………………………………………………………………………………………) 

– submasura 19.2 – masura ……. din SDL (………………………………..) 
A. Denumire proiect 

 
B. Amplasare proiect 

Judet: 
Comuna:  

C. Denumirea si Codul fiscal al beneficiarului proiectului 
Denumire beneficiar Cod fiscal 

  
D. Nume si prenume respondent 

 
E. Calitatea respondentului 

Beneficiar direct/ indirect al proiectului:  
Reprezentant legal sau altele (contabil, etc):  
Partener GAL:  
Vector de opinie in teritoriul GAL:  
Locuitor cu domiciliul in teritoriul GAL:  

F. Date de contact respondent 
Telefon: 
e-mail: 

G. Intrebare/ raspuns 
Intrebare Raspuns 

DA NU Nu este 
cazul 

Masurile din SDL si alocarile financiare aferente au corespuns nevoilor socio-
economice din teritoriul GAL? 

   

Rezultatele planificate in SDL, respectiv: lucrarile/ Bunul/ bunurile cu accesorii/ 
serviciile care face/ fac obiectul proiectului este/ au fost/ sunt utilizat(e) (folosit(e)) 
pentru promovarea  dezvoltării locale în teritoriul GAL respectiv:  

 

Serviciile şi/ sau accesul la infrastructurile locale în teritoriul GAL au fost îmbunătăţite?     
SDL-ul a determinat crearea de oportunităţi de ocupare a forței de muncă?.    
Au fost utilizate eficient resursele pentru obținerea rezultatelor?    
Efectele obținute prin implementarea SDL sunt distincte de alți factori sau alte 
intervenții care au influențat aceste efecte, respectiv: abordarea LEADER/DLRC este 
eficientă comparativ cu alte instrumente (programe guvernamentale si/ sau alte 
programe locale interne sau externe)? 

   

Sunt sanse ca rezultatele obținute, prin implementarea SDL, să fie păstrate sau 
dezvoltate în viitor? 

   

Realizat de membru in Comitetului de Coordonare a Evaluării  
Numele si prenumele ..................................................... 
Semnatura……………….  


