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Prefață
Raportul de evaluare a SDL reprezintă o analiză aprofundată, cu scopul de a identifica și a
cuantifica realizarea obiectivelor propuse în strategia de devoltare locală, să prezinte rezultatele
obținute până la data de 01.10.2018 și să descrie schimbările generate de acesta, explicând
principalele mecanisme care stau la baza acestor rezultate. Evaluarea a avut loc în contextul
obligativității impuse de Uniunea Europeană GAL-urilor de a realiza auto-evaluarea implementării
strategiilor de dezvoltare locală și s-a desfășurat în perioada 19.11.2018–28.01.2019. Prima
variantă a documentului de evaluare a fost aprobat în cadrul ședinței AGA din ianuarie, iar
îmbunătățirile cu observațiile aduse de membrii parteneriatului au fost incluse în document,
varinata finală a documentului fiind aprobat de Consiliul Director în data de 25.02.2019.
Grupul de Acțiune Locală Asociația LEADER Parteneriat Mureșean implementează contractul
cadru al SDL în teritoriul GAL acoperit de 5 comune, Submăsura 19.2 - Sprijin pentru
implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală, fiind încheiat constractul cadru
în data de 22.12.2016, astfel perioada aflată sub vizorul evaluării este cuprindsă între 22.12.2016–
01.10.2018. Evaluarea astfel reflectă progresul implementării strategiei în primii doi ani de
funcționare și s-a realizat cu sprijinul unui expert din cadrul biroului GAL. Comitetul de
coordonare a evaluării (format din Kolcsar Gyula, președinte, Vajda Andras, responsabil
administrativ, Babo Melinda responsabil monitorizare, Peter Hunor responsabil evaluare, Tokes
Erika, responabil financiar) a fost desemnat de Consiliul Director, comitetul numind persoanele
principale responsabile de redactarea documentului de evaluare.
Babo Melinda, este angajat al GAL, în funcția de responsabil monitorizare. Are atribuții în
monitorizarea implementăprii SDL, deci cunoaște în detalii proiectele implementate și faza actuală
a realizării strategiei. A participat la cele două module de curs despre procesul de evaluare, inițiate
de AM PNDR.
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Rezumat
GAL Asociația LEADER Parteneriat Mureșean funcționează ca entitate pentru dezvoltarea rurală
locală din anul 2012, implementând planul de dezvoltare locală și în perioada 2013-2015. În
perioada de progamare 2014-2020, strategia de dezvoltare locală, adică implementarea submăsurii 19.2 este în valoare de 1.173.640,5 euro, la care se adaugă 293.419,06 euro pentru
cheltuielile de funcționare (sub-măsura 19.4) pentru care GAL încheiat contractul cadru și primul
contract subsecvent în data de 22.12.2016. Din cele 8 măsuri, până la data de 01.10.2018, au fost
lansate toate, reprezentând 100% din fondul alocat pentru dezvoltarea locală. În urma mediatizării
apelurilor prin afișe, mass-media și internet, s-au depus până la această data 27 de proiecte, în
valoare totală de 1.053.436 euro, din care 19 sunt eligibile și selectate la GAL și se află în curs de
notificare/contractare/implementare, valoarea acestora fiind 774.597 euro (66% din suma destinată
implementării Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020). Au fost 2 proiecte retrase, 1 proiect
neeligibil și 5 proiecte eligibile, dar neselectate din lipsă de fonduri (din cadrul acestor proiecte
din urmă, 2 au fost selectate ulterior cu suplimentarea fondurilor, prin realocare între măsuri)
În momentul evaluării sunt finalizate 2 dintre proiectele depuse, implementate. Ambele proiecte
s-au depus la cererea de proiecte lansată pe măsura M5/6B Dezvoltarea satelor, Indicatorul specific
domeniului de intervenție 6B este populație netă care beneficiază de servicii sau infastructuri
îmbunătățite, care s-a realizat în proporție de 36,7%. La indicatorii suplimentari apare cheltuieli
publice totale, la care aceste două proiecte au contribuit cu suma de 85.723.44 din valoarea totală.
Realizarea celorlalte obiective și indicatori propuși prin SDL se poate aprecia doar prin
angajamentele luate la nivelul fiecărui proiect. În acest context se poate spune după datele
proiectelor depuse, că majoritatea indicatorilor au fost deja atinși și se preconizează o depășire a
angajamentelor asumate în strategie în anumite cazuri. Cel mai relevant este indicatorul pentru
crearea locurilor de muncă, importantă din punct de vedere al dezvoltării economiei locale.
Stretegia de Dezvoltare Locală a GAL și-a propus să creeze 6 noi locuri de muncă. În proiectele
depuse, beneficiarii s-au angajat să creeze 24 de noi locuri de muncă, astfel acest aspect se
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evidențiează destul de bine, și putem nota efecte foarte pozitive al implementării strategiei de
dezvolatare locală. Mai trebuie menționat faptul că se constată un interes mai mare pentru fondurile
de finanțare deoarece exemplele de bune practici și-au avut un efect multiplicator.
În ceea ce privește logica de intervenție a Strategiei de Dezvoltare Locală se poate afirma că ea a
fost în continuare relevantă față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare al
teritoriului. În perioada evaluării, Strategia de Dezvoltare Locală a GAL a fost modificată de patru
ori: au fost operate modificări în fișa măsurilor (considerate de metodologie modificări complexe).
Dintre aceste intervenții doar una poate fi considerate mai complexă, cea care a inclus și realocări
între măsuri și priorități, în rest s-a luat decizia majorării pragului maxim/proiect în cazul a 4
măsuri, pentru a ușura absorbția fondurilor și pentru a cea premisele unei investiții semnificative
pentru beneficiari. În ceea ce privește coerența logicii intervenției care stă la baza Strategiei de
Dezvoltare Locală, putem afirma pe baza răspunsurilor primite la chestionare, că aceste este încă
coerentă
Pentru evaluarea beneficiilor obținute prin metoda LEADER, au fost interpretate chestionarele
completate de beneficiari. Astfel, s-a observat o creștere semnificativă a capitalului social.
Guvernanța locală a prezentat o îmbunătățire medie, mai ales la implicarea sporită a comunității și
a factorilor interesați în luarea deciziilor. Tot la acest criteriu s-a evidențiat și o creștere ridicată a
capacității de gestionare a fondurilor publice. Îmbunătățirea calității vieții s-a realizat prin
înființarea locurilor de muncă.

Raport de evaluare SDL – GAL Asociația LEADER Parteneriat Mureșean
Page 5 of 44

ASOCIATIA LEADER PARTENERIAT MUREȘEAN
Ernei, nr. 439, județul Mureș
CIF 30237549
Tel. 0265-335371, Fax: 0265-335207
e-mail: leadermuresean@gmail.com
web: www.leadermuresean.ro

Context
1. Informații despre GAL
Strategia de Dezvoltare Locală a fost concepută în anul 2016 pentru perioadat 2017-2023.
Asociația LEADER Parteneriat Mureșean, a avut informațiile necesare pentru dezvoltarea unei
strategii mai ideală pentru zona Gornești, Glodeni, Voivodeni, Ernei, Sîngeorgiu de Mureș;
deoarece a mai fost implementat o asemenea strategie care a format o idee concretă asupra ceea ce
trebuie făcut, ceea ce nu trebuie făcut și ce noutăți sunt necesare pentru o implementare mai
eficientă și calitativă.
Zona Grupului de acțiune locală a Asociației LEADER Parteneriat Mureșean se situează
în centrul țării, între două orașe din județul Mureș, municipiul reședință de județ Tîrgu Mureș și
municipiul Reghin, în imediata vecinătate a acestor zone urbane, alcătuind o zonă de tranzit între
cele două orașe importante din județ. Nucleul central al satelor din microregiunea în care s-a format
Asociaţia LEADER Parteneriat Mureşean este aşezată în lunca plată a râului Mureş între Reghin
şi Tîrgu Mureş. Microregiunea este foarte eterogenă din punct de vedere al reliefului, căci pe lângă
lunca întinsă a Mureşului cuprinde şi mărginimea deluroasă dintre Niraj şi Mureş, respectiv din
estul Câmpiei Transilvane. Satele înşirate pe valea râului Mureş (localităţile Periş, Voivodeni,
Gorneşti, Dumbrăvioara, Glodeni, Ernei, Sângeorgiu de Mureș) sunt de dimensiuni mai mari, cu
o populaţie peste 1500 locuitori, ajungând chiar la aproape 10.000 persoane în cazul așezării
suburbane Sângeorgiu de Mureș, în timp ce satele ascunse în văile laterale sau pe culmile deluroase
ale Câmpiei Transilvaniei sunt de dimensiuni mai mici, cu o populaţie ce rareori atinge 500 de
suflete. Teritoriul geografic foarte diversificat al microregiunii este despicată de râul Mureş.
Ţinutul de dealuri golaşe din Câmpia Transilvană aşezat la vest de Mureş, este străbătut de pârâiaşe
line, decorat cu o salbă de lacuri artificiale şi bălţi, la o altitudine medie de 300-500 m deasupra
nivelului mării. Zona deluroasă dintre Mureş, şi afluentul Niraj este mai înaltă, aşezată la o
altitudine de 400-600 m deasupra nivelului mării şi are păduri mai importante. Din punct de vedere
administrativ, microregiunea este formată din 5 comune: Gorneşti, Voivodeni, Glodeni, Ernei și
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Sângeorgiu de Mureș, la satele reşedinţă de comună se adaugă alte 20 sate componente. Populaţia
totală a microregiunii este de aproape 27.000 locuitori, majoritar de etnie maghiară. Economia este
bazată pe agricultură, domină creşterea animalelor şi cultivarea cerealelor, iar în satele mari din
lunca Mureşului sunt frecvente obiectivele industriale, stabilimentele de deservire a populaţiei.
Asociaţia LEADER Parteneriat Mureşean a implementat și în perioada 2013-2015 programul
LEADER în microregiune, proiect aferent perioadei de programare 2007-2013, cu impact enorm
în viața comunităților membre GAL. Prin finanțarea LEADER s-au realizat investiții importante
pentru dezvoltarea satelor, au fost sprijinite întreprinderi agricole și nonagricole, astfel realizând o
creștere economică și socială semnificativă. Pentru a continua această activitate de dezvoltare
rurală, GAL a elaborat Strategia de Dezvoltare Locală a microregiunii pentru perioada de
programare 2014-2020, un document complex, realizat printr-o largă cooperare între actorii locali
din microregiune, bazându-se pe colaborare, conlucrare şi mobilizare extinsă în vederea implicării
tuturor segmentelor societăţii în procesele de pregătire a strategiei de dezvoltare locală, utilizând
astfel abordarea LEADER “de jos în sus”. Strategia de Dezvoltare Locală a microregiunii s-a
elaborat pe baza tradiţiei cooperării între comunităţile învecinate ale celor cinci comune
Sângeorgiu de Mureș, Ernei, Gorneşti, Glodeni şi Voivodeni din judeţul Mureş, microregiunea
reprezentând în cursul istoriei mai mult decât un spaţiul geografic comun, aceasta fiind şi o
structură socială şi economică compactă. Documentaţia are la bază strategiile de dezvoltare
națională, precum şi Programul Naţional de Dezvoltare Rurală şi defineşte viziunea de dezvoltare
a microregiunii, stabilind priorităţile de dezvoltare, precum şi domeniile de intervenţie şi măsurile
care urmează să fie implementate în vederea atingerii obiectivelor generale şi specifice din cadrul
strategiei. Obiectivul general major al strategiei este realizarea unei creşteri economice mai
accelerate a microregiunii, bazată pe resursele, valorile şi caracteristicile specifice locale,
dezvoltarea inovativă a așezărilor şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă în microregiune păstrând
tradiţiile, obiceiurile, valorile şi caracteristicile specifice locale, asigurând membrilor comunităţii
posibilitatea de a trăi într-un mediu curat, prosper şi competitiv. Se are în vedere diversificarea
economiei, prin restructurarea, creșterea viabilității activităților agricole și diversificarea
activităților non-agricole, crearea de locuri de muncă. Totodată se dorește îmbunătățirea
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infrastructurii şi serviciilor, pentru îmbunătățirea calităţii vieţii în zonele rurale. Implicarea
actorilor locali în dezvoltarea microregiunii va contribui la realizarea unei dezvoltări dinamice,
sprijinită de o strategie de dezvoltare locală elaborată şi implementată local şi administrată de
reprezentanţi ai GAL, care vor reprezenta interlocutorii populaţiei din microregiune, în vederea
îmbunătăţirii continue a strategiei şi a acţiunilor ce vor fi implementate. Pentru a atinge obiectivele
de dezvoltare locală, pentru a lărgi sfera de acțiune și de a mări orizontul local și de a îmbunătăți
strategia locală, GAL are intenția de a coopera (în cadrul sub măsurii 19.3) și cu alte zone,
microregiuni din țară dar și din străinătate și vecinătăți LEADER. Proiectele de cooperare pot
constitui un adaos semnificativ la strategia de dezvoltare locală, în scopul de a reda exhaustivitatea,
expansiunea teritorială, o mai mare capacitate de comparaţie și de schimb de experiențe importante
cu alte teritorii GAL.
Parteneriatul este format din diverse actori publici şi privaţi din microregiune. Partenerii
economici şi sociali, precum şi alţi reprezentanţi ai societății civile reprezintă peste 75 % din
parteneriatul local: 80% dintre parteneri este format din membrii ai societății civile și reprezentanți
ai sectorului economic. Nu există organizaţii incluşi în parteneriat ce provin din oraşe, având ca
responsabilitate şi zona rurală învecinată sau consilii judeţene, prefecturi, nici persoane fizice,
ponderea lor fiind de 0% la nivel decizional. Parteneri privaţi şi reprezentanţi ai societăţii civile în
cadrul parteneriatului Asociaţia LEADER Parteneriat Mureşean au o pondere de 80 %. Dintre
parteneri 56% sunt membrii ai societății civile, prin diverse ONG-uri ce activează în microregiune.
Aceștia au ca obiect de activitate mai ales activitățile culturale, de sport, de tineret, sau sociale, dar
putem remarca organizații ce activează cu scopul ocrotirii mediului, sau organizează activități nepatrimoniale în interesul colectivității, sprijină echipele de cercetași etc. Două organizații
reprezintă o minoritate locală din punct de vedere al activităților culturale, și două organizații sunt
de profil agricol și reprezintă o formă asociativă a proprietarilor de pășuni și păduri și respectiv a
producătorilor agricoli. Aceste organizații sunt foarte active în teritoriu, organizează diverse
acțiuni cultural-sociale, sprijină activitățile economice, sprijină programul LEADER în totalitate.
Astfel trebuie să subliniem un interes și implicare în dezvoltarea teritoriului ce s-a manifestat și
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înaintea aderării la parteneriat. Cele două organizații de profil agricol sunt importante mai ales în
viața economică, bazată de altfel pe agricultură, a microregiunii, iar celelalte pot contribui la
protejarea și promovarea patrimoniului cultural și natural al microregiunii, respectiv la dezvoltarea
serviciilor sociale. 24 % dintre parteneri activează ca întreprinderi private pe teritoriul
microregiunii. Obiectivul activității lor este legat de: agricultură – cultivarea de cereale, creșterea
animalelor, prelucrarea lemnului, construcții, interpretare artistică (spectacole), editare și listare
materiale (promoționale). Dintre partenerii economici cei mai mulți activează în sectorul primar,
cea ce subliniează faptul că economia este axată mai ales pe agricultură, iar pe lângă aceștia sunt
și din sectorul industriei și contrucțiilor și al serviciilor - adică acoperă paleta întreagă a economiei
locale. Acești membrii pot contribui la dezvoltarea economică a microregiunii. Partenerii publici
sunt în număr de 5 și reprezintă 20% dintre parteneri, cu obiect de activitate administrație publică
locală. Autoritățile publice locale, prin reprezentanții legali, au fost motorul constituirii
parteneriatului, cu implicare semnificativă în acțiunile și activitățile desfășurate de parteneriat în
anterior și în timpul animării comunităților locale, și pe parcursul realizării strategiei. Autoritățile
publice locale pot contribui la dezvoltarea socio-economică și infrastructurală a microregiunii,
având influență pe fiecare domeniu.
2. Contextul strategiei de dezvoltare locală
Obiectivul major al strategiei GAL este dezvoltarea socio-economică a zonei, realizarea
unei creşteri economice bazată pe resursele, valorile şi caracteristicile specifice locale, și în acelaşi
timp îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă în microregiune. Pentru stabilirea priorităților și
obiectivelor specifice, au fost consultări cu comunitatea locală. Pe baza rezultatelor consultării și
având în vedere analiza diagnostic și analiza SWOT, putem stabili câteva domenii de intervenție,
prin care se dorește realizarea dezvoltării rurale, creșterii socio-economice. În primul rând, s-a
subliniat faptul că sectorul agricol este o ramură economică foarte importantă a zonei, dar este slab
dezvoltată în raport cu potențialul existent. Sunt prezente suprafețe agricole extinse, cu soluri
fertile, dar din cauza fragmentării proprietăților există foarte multe exploatații de subzistență sau
de semi-subzistență, iar mecanizarea este deficitară, dotările învechite, amortizate. Pe lângă
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creștere economică, comunitatea microregiunii și-a exprimat dorința de a trăi întrun mediu curat,
prosper, având condiții de trai decente. Conform analizei diagnostic infrastructura de drumuri este
destul de bine dezvoltată, canalizarea și apa potabilă există în marea majoritate a satelor sau sunt
în curs de realizare, astfel nu este justificat includerea unor măsuri pentru a finanța astfel de
investiții, dar totuși dezvoltarea satelor este o prioritate în cadrul programului LEADER, deoarece
se pot realiza proiecte de mici dimensiuni, dar cu un impact cu atât mai mare. Ocrotirea moștenirii
rurale (cultural, arhitectural) a fost un alt subiect ce s-a discutat în cadrul consultărilor,
dezbaterilor. Având în vedere patrimoniul bogat al microregiunii și degradarea unor edificii, s-a
optat pentru introducerea unei măsuri, care vizează protejarea patrimoniului construit de interes
local. Măsura aleasă este una inovatoare deoarece se propune investiții nu numai în clădiri
monumente de categoria B. În cea ce privește viața, infrastructura socială, s-a constatat că unele
aspecte sunt deficitare (servicii sociale pentru categorii dezavantajate, marginalizate, vârstnice),
dar există nevoi. Pe teritoriul GAL minoritatea etnică locală care trebuie menționată este cea romă,
reprezentând în statisticile oficiale 10.7%, în realitate însă având colectivități mai numeroase.
Luând în considerare faptul că pe teritoriul GAL există foarte multe ONG-uri, cu activități
în domenii variate (cultural, social, protecția mediului, de tineret și sport, reprezentarea intereselor
agricultorilor, etc.), cu acțiuni importante la nivel de comunitate, desfășurate voluntar, ONG-uri,
care în perioada de programare 2007-2013 n-au putut realiza proiecte în cadrul programului
LEADER, astfel în această perioadă se dorește sprijinirea acestora, responsabilizarea lor în
rezolvarea problemelor locale și în dezvoltarea comunității rurale deoarece sunt foarte importante
în privința incluziunii sociale.
Așadar, măsurile stabilite urmăresc și sunt în concordanță cu următoarele obiective:
O1. - Favorizarea competitivității agriculturii,
O2.- Asigurarea gestionării durabile a
resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice,
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O3. - Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale,
inclusive crearea și menținerea de locuri de muncă.
Urmăresc următoarele priprotăți:
P1. - Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv
crearea și menținerea de locuri de muncă – principal,
P2. - Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, în silvicultură și în zonele
rurale – principal,
P3.- Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate
regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovative si a gestionării durabile a pădurilor –
principal,
P4. - Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor
agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură,
P5. - Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii
reduse de carbon și rezilientă la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic,
P6. - Promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei şi dezvoltare economică în zonele rurale
– principal
Se încadrează în următoarele domenii de intervenții:
1A. - Încurajarea inovării, a cooperării și a creării unei baze de cunoștințe în zonele rurale,
2A. - Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea
restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a
orientării spre piață, precum și a diversificării activităților agricole,
3A. - Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora
în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a

Raport de evaluare SDL – GAL Asociația LEADER Parteneriat Mureșean
Page 11 of 44

ASOCIATIA LEADER PARTENERIAT MUREȘEAN
Ernei, nr. 439, județul Mureș
CIF 30237549
Tel. 0265-335371, Fax: 0265-335207
e-mail: leadermuresean@gmail.com
web: www.leadermuresean.ro

produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare,
al grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale,
6A. - Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea
de locuri de muncă,
6B. - Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale
Obiec
tive
de
dezvo
ltare
rural
ă

Priori
tăți de
dezvo
ltare
rural
ă

Dome
nii de
Măsuri
interv
enție

Indicatori

M1/2A

-

Sprijin

dezvoltarea
O1.

P2.

2A.

pentru

agriculturii

industriei

GAL

Numărul

de

exploatații

pe agricole/beneficiari sprijiniți

alimentare

teritoriul

și -

Asociația - Cheltuieli publice totale
Parteneriat - Numărul de locuri de muncă create

LEADER
Mureșean

M2/1A - Cooperarea in scopul - Numărul total de operațiuni de cooperare
O1.
O2.
O3.

creării de forme asociative, sprijinite în cadrul măsurii de cooperare

P1.
P2.
P3.

1A.

rețele

și

clustere,

operaționale

pentru 1305/2013]

diversificarea

P6.

grupuri [articolul 35 din Regulamentul (UE) nr.

activităților - Cheltuieli publice totale
- Numărul de locuri de muncă create

agricole
M3/3A

O1.

P2.

cooperarea pe orizontală și primesc sprijin pentru participarea la

O2.

P3.

O3.

P4.

teritoriul

P5.

LEADER

3A.

-

verticală

Sprijin

pentru - Numărul de exploatații agricole care

P1.

între
GAL

actorii

din sistemele de calitate, la piețele locale și la

Asociația circuitele de aprovizionare scurte, precum și
Parteneriat la grupuri/organizații de producători
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Mureșean pentru organizarea - Cheltuieli publice totale
de lanțuri scurte și piețe locale

- Numărul de locuri de muncă create
- Cheltuieli publice totale

M4/6B - Ocrotirea moștenirii - Numărul de locuri de muncă create
rurale

pe

GAL - Populație netă care beneficiază de

teritoriul

Asociația LEADER Parteneriat servicii/infrastructuri îmbunătățite
Mureșean

- Numărul de acţiuni de conservare și
promovare a patrimoniului rural sprijinite

M5/6B - Dezvoltarea satelor pe - Populație netă care beneficiază de
teritoriul

GAL

LEADER
6B.

Asociația servicii/infrastructuri îmbunătățite
Parteneriat - Cheltuieli publice totale

Mureșean

- Numărul de locuri de muncă create

M7/6B - Sprijinirea societății
O3.

civile

P6.

pe

teritoriul

GAL

Asociația LEADER Parteneriat
Mureșean
M8/6B

- Populație netă care beneficiază de
servicii/infrastructuri îmbunătățite
- Cheltuieli publice totale
- Numărul de locuri de muncă create

-

infrastructura
teritoriul

- Numărul de organizații sprijinite

Investiții

în

socială

pe

GAL

LEADER

Asociația
Parteneriat

Mureșean

- Populație netă care beneficiază de
servicii/infrastructuri îmbunătățite
- Cheltuieli publice totale
- Numărul de locuri de muncă create

M6/6A - Sprijin pentru crearea
și
6A.

dezvoltarea

întreprinderilor
GAL

pe

Asociația

micro- - Numărul de beneficiari sprijinite
teritoriul - Cheltuieli publice totale
LEADER - Numărul de locuri de muncă create

Parteneriat Mureșean
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Bugetul total pentru atingerea acestor obiective este de 1,173,640.50 euro, sumă care se defalcază
spre măsuri în următoarea formulă (în varianta actuală, cu modificările și realocprile financiare
efectuate, aprobate la nivel de AM PNDR)
M1/2A - Sprijin pentru dezvoltarea agriculturii și industriei
alimentare pe teritoriul GAL Asociația LEADER Parteneriat
Mureșean
M2/1A - Cooperarea in scopul creării de forme asociative,
rețele și clustere, grupuri operaționale pentru diversificarea
activităților agricole
M3/3A - Sprijin pentru cooperarea pe orizontală și verticală
între actorii din teritoriul GAL Asociația LEADER
Parteneriat Mureșean pentru organizarea de lanțuri scurte și
piețe locale
M4/6B - Ocrotirea moştenirii rurale pe teritoriul GAL
Asociația LEADER Parteneriat Mureșean
M5/6B - Dezvoltarea satelor pe teritoriul GAL Asociația
LEADER Parteneriat Mureșean
M6/6A - Sprijin pentru crearea și dezvoltarea microîntreprinderilor pe teritoriul GAL Asociația LEADER
Parteneriat Mureșean
M7/6B - Sprijinirea societății civile pe teritoriul GAL
Asociația LEADER Parteneriat Mureșean
M8/6B - Investiții în infrastructura socială pe teritoriul GAL
Asociația LEADER Parteneriat Mureșean
Total SDL

50%
70%
90%

100%
50%
70%
90%
100%
90%
100%
90%
100%
70%
90%
90%
100%
90%
100%

74,521.16

18,630.29

147,121.71
75,200.00
372,605.78

305,587.34
49,540.00
130,479.98
1,173,640.50
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Scopul și obiectivele evaluării
Prezentul raport de evaluare este rezultatul unui proces de evaluare, care s-a derulat în
cadrul GAL în perioada noiembrie 2018 – ianuarie 2019 în scopul de a avea o analiză a
implemetării SDL pe parcursul procesului și de a aplica corecții dacă este nevoie. Monitorizarea
strategiei de dezvoltare locală oferă multe informații grupului de acțiune, însă o evaluare complexă
și multimodală la mijlocul procesului de implemantare contribuie la finalizarea cu succes a
procesului,. În acest sens, scopul este de a îmbunătăți implementarea și se urmărește atingereea
următoarelor obiective generale:
•

pentru a raporta și demonstra la diferite nivele (către autoritatea de management,

către partenerii și principalii actori locali din cadrul GAL, către consiliul director), 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.
Alte obiectivele sunt:


să determine nivelul de implementare a activităților din cadrul SDL



să identifice măsura în care SDL și-a atins scopul major de a îmbunătăți siuația
socio-econimică a zonei; de a dezvolta teritoriul



să analizeze nivelul colaborării dintre diverși parteneri în scopul impelemntării cu
success a SDL



să identifice, eventual să descrie succint 1-2 realizări de succes și cauzele care au
contribuit la aceste succese;
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să analizeze și să prezinte lacunele principale în implementarea SDL;



să determine nivelul de cunoștințe despre SDL în rândul diverșilor actori locali și
relevanța SDL pentru sector; percepția privind GAL și activitatea sa în rândul
actorilor locali



să identifice eventuale necesități în dezvoltarea zonei neincluse în SDL



să ofere recomandări privind următorii pași în implementare

Prin analiza complexă oferită de procesul de evaluare se pot formula concluzii, care vor sta la baza
îmbunătățirii managementului implementării strategiei.
Evaluarea urmărește tematica recomandată de AM PNDR, prin Ghidul operațional privind
evaluarea implementării strategiilor de dezvoltare locală
TEMA

Ce s-a evaluat

Logica de intervenție

 Relevanța strategiei față de nevoile și potențialul de dezvoltare din

a strategiei
contribuţia
operaţiunilor la
obţinerea rezultatelor

teritoriu
 Gradul de atingere a rezultatelor planificate, a obiectivelor specifice și
a impactului prevăzut prin strategia de dezvoltare locală
 Contribuția operațiunilor finanțate la atingerea rezultatelor,

şi a impactului

obiectivelor, impactului planificat , distinct de alți factori externi

prevăzute de strategie

strategiei (impactul poate fi evaluat la finalul implementării strategiei)

Contribuția SDL la
aria de intervenție 6B
Mecanismul de
implementare al SDL
Aplicarea metodei
LEADER

 Contribuția efectivă a SDL la dezvoltarea locală în zonele rurale,
conform criteriilor de evaluare și indicatorilor comuni
 Gestionarea resurselor (umane, financiare și tehnice) și a relației cu
beneficiarii proiectelor finanțate
 Modalităţile prin care au fost aplicate cele 7 caracteristici specifice ale
abordării LEADER
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Valoarea adăugată

 Beneficiile obținute datorită abordării LEADER

datorată metodei
LEADER
Factorii de succes și
de insucces

 Influenţa factorilor interni şi externi asupra rezultatelor obținute prin
implementarea SDL
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Metodologia de evaluare
Metodele și tehnicile folosite în cursul evaluării au fost variate:
a. verificarea funcționării logicii de intervenție a strategiei – adică analiza măsurii în care
rezultatele obținute prin implementarea strategiei se datorează operațiunilor finanțate în
cadrul strategiei, nu altor factori sau altor intervenții. S-a realizat matricea pentru verifica
funcționarea logicii de intervenție
b. studiul, analiza documentelor,analiza datelor adminsitrative: prin care au fost
verificate documentele interne ale GAL și informațiile relevante pentru evaluare, cu scopul
de a oferi 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
c. interviu: s-a folosit tehnica interviului semi-structurat, 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. Interviurile cu persoane implicate în
managementul implementării strategiei sau cele cu beneficiarii sunt frecvent utilizate în
evaluare.
d. Studiul de caz: s-a folosit pentru analiza proiectelor (2) finalziate în perioada de evaluare,
cu scopul de a obține informații cât mai relevante și detaliate, și pentru a ilustra anumite
fenomene cu privire la implementarea strategiei și la rezultatele obținute. 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.
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Constatările și concluziile evaluării
Contractul cadru (și primul contract subsecvent) a fost semnat în data de 22.12.2016, prin care
GAL Asociația LEADER Parteneriat Mureșean s-a angajat să implementeze strategia de
dezvoltare locală în valoare totală de 1.173.640,5 euro. După semnarea documentelor de finanțare,
GAL și-a început activitatea de realizare a documentelor pentru lansarea apelurilor de selecție
(proceduri de lucru pentru comietet selecție și comisie contestație, ghiduri pentru măsuri, fișe de
evaluare și verificare etc.). Documentațiile complete au fost aprobate de AGA și apelurile de
selecție cu toate anexele au fost trimise la CDRJ Alba, pentru avizare. Promovarea apelurilor de
selecție s-a realizat prin intermediul presei scrise (ziarele Zi de zi și Nepujsag) și în prima etapă
prin radio cu acoperire județeană. S-a utilizat de asemenea promovarea prin mediul online (siteul
propriu GAL și social media – pagina de facebook a GAL).
Siteul GAL a avut în perioada evaluată peste 3.600 de utiliztori, care au rămas pe site în medie 4
minute. Pagina de facebook a generat de asemenea activitate, în medie postările au ajuns la 400500 persoane, fiind cazuri când această sumă ridicându-se la aproape 1500 persoane.
Acțiuni de animare (în primul rînd promovare) s-au desfășurat anual, în total 2 evenimente/UAT
pentru întâlniri cu comunitatea locală, la care se adaugă întâlniri tematice. În total au fost prezenți
la acțiunile de prezentare a strategiei și a măsurilor, a oportunităților de accesare fonduri
nerambursabile 234 persoane.
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În perioada analizată au fost depuse în total 27 proiecte, din care 2 retrase, 1 neeligibil. 19 de
proiecte au fost selectate de Comitetul de selecție a proiectelor din cadrul GAL, depuse ulterior la
AFIR și 10 dintre acestea au ajuns la semnarea contractului de finanțare, în valoare totală de
435.354 euro, reprezentând 37% din fondurile totale ale strategiei.
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I.

Logica intervenției SDL

Pe parcursul anilor, Strategia de Dezvoltare Locală a fost remodelată în funcție de cerințele
publicului larg, și de aceea era necesar adaptarea la noi norme. Astfel nevoile de la elaborareaSDL
până în prezent s-au modificat, însă aceste modificări nu au post structurale, complexe ci mai
degrabă au fost măsuri revizuite pemtru a dinamiza accesaraea fondurilor mai mult. Cele mai multe
intervenții asupra documentului SDL au fost legate de creșterea plafonului maxim/ proiect. În total
au fost 3 măsuri revizuite în acest sens. O modificare a inclus creșterea limitelor pentru
dimensiunea economică a exploatțiilor agricole, astfel incadrandu-se la modificări legislative. O
modificare complexă cu realocări financiare a fost aplicat în anul al doilea de funcționare. Nu s-au
introdus noi obiective respectibv noi măsuri în SDL, nu s-a desfiiințat nicio măsură și astfel nu au
fost atinse obiectivele existente în SDL.
Nr.crt.

Număr și data aviz Modificări efectuate

observații

AM PNDR
1

217863/20.02.2017

Modificare

fișa Majorarea

măsurii

maxim

valorii

sprijinului

nerambursabil/proiect

măsura M5/6B
2

233420/09.08.2017

Modificare
măsurii,

fișa Majorarea pragului maxim/ proiect
modificare M4/6B

legislativă

Majorarea
dimensiunii

pragului

minim

economice

al
a

exploatațiilor agricole
3

216041/31.01.2018

Modificarea
măsurii

fișei Modificarea
proiect

pragului

individual

pe

minim/
măsura

M1/2A
Modificarea

pragului

maxim/proiect măsura 6/6A
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4

216321/29.05.2018

Modificare complexă

Realocări între priorități și măsuri
pentru a finanța proiectele nonagricole pe lista de așteptare

Așadar, schimbările făcute de către Grupul de Acțiune Locală, au fost următoarele:


Prima modificare a fost schimbarea pragul maxim/ proiect în cazul măsurii M5/6B, așadar
s-a decis că, sintagma “și nu va depășii 50.000 euro/proiect în cazul proiectelor individuale,
iar 200.000 în cazul în care beneficiarul este un ADI” va fi schimbat în “și nu va depășii
100.000 euro/proiect în cazul proiectelor individuale, iar 200.000/proiect în cazul în care
beneficiarul este un ADI”, deoarece după primirea bonificației bugetul inițial s-a modificat
și s-a considerat oportun ridicarea pragului.



Al doilea modificare a fost asupra măsurii M1//2A, prin care s-a aprobat modificarea
limitei minime admise pentru dimensiunea economică a exploatației agricole sprrijinile la
valoare minima de 4000 SO, deoarece în urma notei nr. 233072/ 06.04.2017 emisă de către
MADR DGDR AM PNDR, s-a clarificat faptul că dimensiunea economică a exploataților
agricole sprijinite prin LEADER trebuie să respecte limitele minime de 4000 SO respective
8000 SO. Totodată a fost modificat rata sprijinului a Fișei Măsurii M4/6B Ocrotirea
moștenirii rirale pe teritoriul GAL Asociația LEADER Parteneriat Mureșean în următoarea
formulă: modificarea pragului maxim/proiect de la suma de 20.000 euro la suma de 60.000
euro.



Al treilea modificare SDL a urmărit Fișa Măsurii M6/6A- Sprijin pentru crearea și
dezvoltarea micro-întreprinderilor pe teritoriul GAL Asociația LEADER Parteneriat
Mureșean, respectiv Fișa Măsurii M1/2A- Sprijin pentru dezvoltarea agriculturii și
industriei alimentare pe teritoriul GAL Asociația LEADER Parteneriat Mureșean. În cazul
măsurii M6/6A s-a majorat rata sprijinului de la pragul de 40.000 de euro la pragul maxim
de 60.000 de euro, iar în cazul măsurii M1/2A de la pragul de 20.000 de euro la 40.000 de

Raport de evaluare SDL – GAL Asociația LEADER Parteneriat Mureșean
Page 22 of 44

ASOCIATIA LEADER PARTENERIAT MUREȘEAN
Ernei, nr. 439, județul Mureș
CIF 30237549
Tel. 0265-335371, Fax: 0265-335207
e-mail: leadermuresean@gmail.com
web: www.leadermuresean.ro

euro, deoarece în urma bonificației primite bugetul general s-a schimbat, și s-a considerat
oportun modificarea capitolului 9.


Al patrulea modificare și în același timp ultima la momentul respectiv a urmărit
modificarea Anexei 4 Plan de finanțare a GAL și a Cap. V- Prezentarea măsurilor,
realocarea sumei de 119.238,45 euro către măsura M6/6A Sprijin pentru crearea și
dezvoltarea micro-întreprinderilor pe teritoriul GAL Asociația LEADER Parteneriat
Mureșean, astfel:
o suma de 95.072,05 euro de la măsura M3/3A “Sprijin pentru cooperare pe
orizontală și vertical între actorii din teritoriul GAL Asociația LEADER Parteneriat
Mureșean pentru organizarea de lanțuri scurte și piețe locale”
o suma de 17.883,49 euro de la măsura M4/6B “Ocrotirea moștenirii rurale pe
teritoriul GAL Asociația LEADER Parteneriat Mureșean”
o suma de 6.282,91 euro de la măsura M7/6B “Sprijinirea societății civile pe teritoriul
GAL Asociația LEADER Parteneriat Mureșean”
Această modificare a fost necesară, deoarece GAL Asociația LEADER Parteneriat

Mureșean a lansat în data de 19.02.2018 apelul de selecție pentru măsura M6/6A - Sprijin pentru
crearea și dezvoltarea micro-întreprinderilor pe teritoriul GAL Asociația LEADER Parteneriat
Mureșean, în suma totală de 103.818,95 euro. La această licitație de proiecte au fost depuse în total
8 proiecte în valoare publică totală de 370.740 euro, adică o suprasolicitare de 3.5 ori. Proiectele
depuse au fost evaluate de compartimentul tehnic al GAL: din cele 8 proiecte depuse unul este
neeligibil, restul au fost eligibile, iar la comitetul de selecție au fost declarate 6 proiecte nefinanțate
din lipsă de fonduri. La celelalte măsuri vizate de prezenta modificare, lansate în februarie,
respectiv aprilie (M3/3A: Sprijin pentru cooperarea pe orizontală și verticală între actorii din
teritoriul GAL Asociația LEADER Parteneriat Mureșean pentru organizarea de lanțuri scurte și
piețe locale, M4/6B - Ocrotirea moștenirii rurale pe teritoriul GAL Asociația LEADER Parteneriat
Mureșean, M7/6B - Sprijinirea societății civile pe teritoriul GAL Asociația LEADER Parteneriat
Mureșean), nu au fost depuse proiecte pentru toată suma, astfel se propune diminuarea sumelor
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alocate pentru aceste măsuri și realocarea lor la M6/6A, pentru a finanța încă 2 proiecte aflate pe
lista de așteptare, având în vedere că ar contribui la dezvoltarea firmelor vizate și implicit la
dezvoltarea economică a zonei, astfel la atingerea obiectivelor principale ale strategiei de
dezvoltare a GAL. Sumele care ar rămâne disponibile la măsurile vizate de diminuarea financiară
ar permite depunerea altor proiecte, adică cel puțin 1 proiect ar fi finanțabil prin măsurile de unde
provin sumele realocate. Astfel și indicatorii măsurilor ar fi îndepliniți în mare măsură.
Aprecierea evaluatorului pentru întrebarea În ce măsură logica de intervenție a strategiei
de dezvoltare locală este încă relevantă față de nevoile socio-economice și potențialul de
dezvoltare al teritoriului?
Puțin relevantă Relevantă x Foarte relevantă
Nevoile de la

Nr. nevoi

Aprecieri ale

În ce măsură logica de

momentul elaborării

identificate: 4

evaluatorului:

intervenție a strategiei de

SDL până în prezent

-

Puțin relevantă

au rămas la fel, s-au

-

Relevantă

încă relevantă față de

modificat

-

Foarte

nevoile socio-economice

Măsurile din cadrul

Nr. măsuri din

și potențialul de

SDL au fost revizuite,

SDL revizuite: 4

dezvoltare ale

în caz de necesitate,

teritoriului?

pentru a ține cont de

dezvoltare locală este

relevantă

dinamica acestor
nevoi
Sunt

activitățile Nr. masuri de

Aprecieri ale

(măsuri,

proceduri, sprijin cuprinse in

evaluatorului:

activități de sprijin) SDL si bugetul

-

Puțin coerentă

prevăzute în cadrul alocat fiecarei

-

Coerentă

SDL

și

resursele masuri: 8 măsuri
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alocate
suficiente
Cât

de

coerentă

este

logica intervenției care
stă la baza strategiei de
dezvoltare locală?

-

acestora
pentru

Foarte
coerentă

a

genera realizările și
rezultatele

așteptate

(indicatorii prevăzuți
în strategie)?
Sunt definiți indicatori Nr. de modificari
de realizare adecvați a indicatorilor
pentru

a

oferi

o mentionati in

imagine clară asupra anexa IV din SDL
realizărilor

obținute sau in fisa

(specifici, măsurabili, masurii: nu sa-u
fezabili,relevanți

și modificat

suficienți)?

indicatorii, nr.
modificări fișa
măsurii: 4

Sunt

rezultatele Rezultatale sunt

așteptate clar definite?

definite în
indicatori,
indicatori
minimali
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II.

Contribuția operațiunilor realizate la atingerea obiectivelor
prevăzute de strategie

85723

Platit AFIR

Contractat AFIR

435354

Selectat GAL

912768.46

Fonduri totale

0

200,000

1,173,640.50

400,000

600,000

Proiecte depuse

retrase

800,000

1,000,000

1,200,000

neeligibile
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Măsură Prioritate, obiectiv

Obiectiv realizat

Indicator SDL

SDL
1/2A

Indicator

Observații

realizat
Creșterea Creșterea productivității și

P2.
viabilității

competivității fermei prin

Cheltuieli publice

0

2 proiecte

totale: 74.521 euro

depuse din

- Numărul de

com. Ernei,

exploatații

pentru

tuturor tipurilor de creșterea competivității

agricole/beneficiari

modernizarea

agricultură în toate

sprijiniți: 2

fermei,

regiunile

- Numărul de locuri

achiziții de

de muncă create: 2

utilaje

exploatațiilor

şi

a achiziție, Modernizarea

competitivității

dotării tehnice a fermei și

şi

promovarea
tehnologiilor agricole

agricole,

inovatoare

articole

și

a

gestionării durabile a

pentru

pădurilor;

producție

P5.

agricolă

Promovarea

utilizării eficiente a
resurselor

şi

sprijinirea tranziției
către o economie cu
emisii

reduse

de

carbon şi rezistentă la
schimbările climatice
în sectoarele agricol,
alimentar şi silvic;
(se completează cu
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prioritatea/prioritățile
din SDL).

2/1A

P1.Încurajarea

-

publice

A fost depus

totale: 18.630 euro

2 proiecte: 1

a

Numărul

de

retrase, 1

inovării

în

operațiuni

de

neconform

agricultură,

în

cooperare sprijinite

în

în cadrul măsurii de

transferului

de

cunoștințe

și

silvicultură

și

zonele rurale;
P2.

Cheltuieli

total

AFIR

cooperare:1

Creșterea

viabilității

- Numărul de locuri
de muncă create: 0

exploatațiilor

și

a

competitivității
tuturor tipurilor de
agricultură în toate
regiunile

și

promovarea
tehnologiilor agricole
inovative

si

a

gestionării durabile a
pădurilor;
P3.Promovarea
organizării

lanțului

alimentar,

inclusiv

procesarea

și

comercializarea
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produselor agricole, a
bunăstării animalelor
și

a

gestionării

riscurilor

în

agricultură;
P6.

Promovarea

incluziunii

sociale,

reducerea sărăciei şi
dezvoltare
economică în zonele
rurale;

3/3A

P1.Încurajarea

-

transferului

de

cunoștințe

și

a

Cheltuieli
totale:

publice -

147.121,71

euro

în

- Numărul de locuri

agricultură,

în

de muncă create: 2

în

-

și

P2.

Creșterea

viabilității
exploatațiilor

Numărul

exploatații

zonele rurale;

niciun
proiect

inovării
silvicultură

Nu s-a depus

de

agricole

care primesc sprijin
pentru participarea la

și

a

sistemele de calitate,

competitivității

la piețele locale și la

tuturor tipurilor de

circuitele

agricultură în toate

aprovizionare scurte,

regiunile

precum

și

de
și

la

promovarea
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tehnologiilor agricole

grupuri/organizații

inovative

de producători: 3

si

a

gestionării durabile a
pădurilor;
P3.Promovarea
organizării

lanțului

alimentar,

inclusiv

procesarea

și

comercializarea
produselor agricole, a
bunăstării animalelor
și

a

gestionării

riscurilor

în

agricultură;
P4.Refacerea,
conservarea

și

consolidarea
ecosistemelor
sunt

legate

agricultură

care
de
și

silvicultură;
P5.Promovarea
utilizării eficiente a
resurselor

și

sprijinirea tranziției
către o economie cu
emisii

reduse

de
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carbon și rezilientă la
schimbările climatice
în sectoarele agricol,
alimentar și silvic;

M4/6B

P6.

Promovarea -Amenajarea

incluziunii

muzeul

sociale, satului

Cheltuieli

publice 0

totale: 19.400 euro

depuse de

reducerea sărăciei și - Finalizarea procesului de Numărul de locuri de
dezvoltare

rurale;

UAT-uri

modernizare a unei clădiri muncă create: 0

economică în zonele monument

pentru

istoric Populație netă care

investiții

beneficiază

legate de

cat.B.prin

de

modernizarea/reconstruirea servicii/infrastructuri
gard

pentru

-2 proiecte

a

patrimoniul

spori îmbunătățite: 5.000

local cultural

contribuția clădirii în viața Numărul de acţiuni
culturală și turistică

de conservare și
promovare a
patrimoniului rural
sprijinite: 3

M5/6B

-

P6.

Promovarea -Achiziționare de utilaje și

incluziunii

sociale, acesorii pentru serviciul

reducerea sărăciei și public de gospodărire
dezvoltare

comunală

- Cheltuieli publice 85.723.44 6 proiecte
totale:

69.096,78 nr. loc:

euro

9652

depuse, de 5
UAT-uri

- Numărul de locuri

economică în zonele -Achiziție utilaj și

de muncă create: 0

rurale;

accesorii pentru

- Populație netă care

întreținerea domeniului

beneficiază

public

servicii/infrastructuri

de

îmbunătățite: 26.289
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- Achiziționarea de utilaje
pentru serviciul public de
gospodărire comunală
- Amenajare teren de sport
multifunctional

6/6A

P2.Creșterea

- Dotarea societății în

Cheltuieli

viabilității

domeniul IT

totale:

exploatațiilor
competitivității

și

a - Dezvoltarea firmei prin
desfășurarea unei activități

publice

305.587,34

euro

A fost depus
în total 12
proiecte din

Numărul

de

care selectat

tuturor tipurilor de în domeniul prestării

beneficiari sprijinite:

a fost 8, 1

agricultură în toate activităților suport pentru

3

neeligibil, 3

regiunile

Număr

și interpretarea artistică.

locuri

- Achiziții echipamente de muncă create: 1
sonorizare
tehnologiilor agricole
- Dotarea societății în
inovative
si
a domeniul prelucrării
lemnului
gestionării durabile a
- Modernizarea și
extinderea, crearea noi
pădurilor;
locuri de muncă
P3.Promovarea
achiziționare
cort
organizării lanțului
multifunctional și sistem
alimentar, inclusiv
solar portabil.
procesarea
și
- Dotare laborator de
comercializarea
tehnică dentară
produselor agricole, a
- diversificarea activității
bunăstării animalelor
prin începerea fabricării
și
a
gestionării
articolelor de papetărie
promovarea

de

eligibile dar
neselectate
din lipsă
fonduri
pentru
măsură
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riscurilor

în

agricultură;
P5.Promovarea
utilizării eficiente a
resurselor

și

sprijinirea tranziției
către o economie cu
emisii

reduse

de

carbon și rezilientă la
schimbările climatice
în sectoarele agricol,
alimentar și silvic
P6.Promovarea
incluziunii

sociale,

reducerea sărăciei şi
dezvoltare
economică în zonele
rurale;

7/6B

P6.

Promovarea - Conservarea și punerea în - Cheltuieli publice 0

incluziunii

sociale, valoare a moștenirii

reducerea sărăciei și culturale, prin
dezvoltare

achiziționare de porturi

economică în zonele populare
rurale;

- educarea și instruirea

Au fost

totale: 20.000 euro

depuse 5

- Populație netă care

proiecte, din

beneficiază

care 2

de

servicii/infrastructuri

contractat, 3

îmbunătățite: 15.000

în evaluare

cercetașilor pentru
păstrarea valorilor
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culturale moștenite de la

-

Numărul

de

strămoșii

organizații sprijinite:

- Achiziționare porturi

5

populare
- Organizarea
evenimentului “Zilele
moștenirii culturale”
- Echipament sportiv
M8/6B

P6.

Promovarea -

publice

A fost depus

totale: 130.479 euro -

1 proiect, în

reducerea sărăciei și centru comunitar

Numărul de locuri de

momentul de

dezvoltare

muncă create: 1 -

față în

economică în zonele

Populație netă care

evaluare la

rurale;

beneficiază

AFIR

incluziunii

Modernizare

Cheltuieli

sociale, clădire pentru amanajare

de

servicii/infrastructuri
îmbunătățite: 26.289

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

Nr. masuri
dedicate
asociativitatii: 2
Sau nr. masurii
dedicata
lanturilor
scurte/piete
locale: 2
Nr. de masuri
dedicate
minoritatilor: 1

Măsura în care au fost
atinse obiectivele:
- Mică măsură;
- Măsură medie;
- Mare măsură.

Probabilitatea atingerii
obiectivelor:
- Redusă;
- Medie;
- Ridicată.
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In ce masura a contribuit
strategia la cresterea gradului
de ocupare a fortei de munca
la nivelul teritoriului?

Ce rezultate au obtinut
proiectele finantate in ceea ce
priveste imbunatatirea
competitivitatii firmelor
locale?

Sunt definiți
indicatori de
realizare
adecvați, in
ceea ce
priveste
numarul de
locuri de
munca, in
cadrul
masurilor ?
Firmele locale
si-au dezvoltat
noi procese de
productie si
noi canale de
desfacere?Au
aparut firme
locale nou
infiintate?

Nr. de locuri de
munca create,
iar dintre acestea
cate locuri de
munca au fost
pentru tineri si
cate pentru
femei?

Nr. de firme
locale sprijinite:
8

Măsura în care au fost
atinse obiectivele:
- Mică măsură;
- Măsură medie;
- Mare măsură.
Probabilitatea atingerii
obiectivelor:
- Redusă;
- Medie;
Ridicată
Măsura în care au fost
atinse obiectivele:
- Mică măsură;
- Măsură medie;
- Mare măsură.
Probabilitatea atingerii
obiectivelor:
- Redusă;
- Medie;
Ridicată
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III.

Valoarea adăugată datorată metodei leader

Programul LEADER în teritoriul GAL este implementată prin aplicarea strategiei de dezvoltare
locală plasată sub responsabilitatea comunității și are la bază caracteristici specifice. „Cele 7
principii LEADER” sau metoda LEADER este importantă în implementaree, fiecare GAL
bazându-și acticvitatea pe aceste caracteristici:
• Axarea pe zone subregionale specifice și pe teritorii desemnate de populația locală pe
baza unei abordări ascendente;
• Un parteneriat public-privat = grup de acțiune locală (GAL), care reprezintă teritoriul
și populația acestuia și conduce procesul de dezvoltare fără ca vreun grup de interese
sau autoritățile publice să dețină majoritatea în procesul decizional;
• O strategie pe zone concepută și aplicată printr-un proces decizional ascendent și
participativ, organizată de către GAL, pentru a aborda cele mai stringente nevoi din
zonă;
• O strategie de dezvoltare locală multisectorială pentru a promova și a corela
capacitățile de dezvoltare de la nivel local ale diferitelor sectoare în vederea îndeplinirii
obiectivelor locale;
• Inovarea ca obiectiv transversal în dezvoltarea teritoriului GAL;
• Colaborarea în rețea între actori de pe teritoriul GAL și între GAL și alte parteneriate
publice-private în vederea dezvoltării unei fundații mai stabile pentru transferul de
cunoștințe și schimbul de experiențe;
• Cooperarea între actorii locali și între GAL din diferite teritorii ale statelor membre,
din UE și din afara acesteia.
În implementarea strategiei, în derularea activităților aplicarea metodelor LEADER produc o
valoare adăugată care poate fi exprimată sub forma unui capital social îmbunătățit, a guvernanței
îmbunătățite și a rezultatelor și impacturilor sporite. Aplicarea metodei LEADER poate declanșa
schimbări din comportamentul oamenilor care determină îmbunătățirea capitalului social și a
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administrației locale, precum și rezultate mai bune, toate acestea conducând, în cele din urmă, la
schimbări structurale în zona GAL.
Aceste principii tipice LEADER au fost aplicate pe parcursul implementăprii, iar în urma evaluării,
pe baza chestionarelor putem afirma că s-a constatat o îmbunătățire medie a capitalului social, în
sensul schimbării moderate a mentalităților, creșterea colaborării și încrederii reciproce și față de
GAL, dezvoltarea de competențe și capacități și dezvoltarea unor rețele, care funcționează și în
afara temeticii LEADER (de exemplu se colaborează pentru asigurarea auditării etc.). De
asemenea guvernanța locală s-a îmbunătățit în mare măsură la nivel local printr-o gestionare mai
bună a funcțiilor administrative pe plan local, prin prin sporită a comunității și factorilor interesați
în luarea deciziilor, și în capacitatea de a gestiona fonduri publice –private. Totodată se poate
observa o îmbunătățire în rolul GAL-ului în guvernanța pe diferite niveluri. Percepția actorilor
locali privind gradul de îmbunătățire a guvernanței la nivel local datorită metodelor LEADER arată
acetse aspecte
În cea ce privește îmbunătîțirea calității vieții în teritoriul GAL prin rezultatele implentării
strategiei, valoarea adăugată a fost medie, observânu-se o îmbunătățire medie în domeniul creării
locurilor de muncă, a dezvoltării infrastructurii mici de bază, a dezvoltării serviciilor publice și
realizarea unor servicii și produse noi, inovatoare în zonă.
Percepția actorilor locali privind rezultate ale SDL mai bune datorită aplicării metodei LEADER:
Nu am remarcat o îmbunătățire Îmbunătățire medie x Îmbunătățire mare
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IV.

Factori de success/insucces a mecanismului de implemenare a
strategiei

Identificarea factorilor interni și externi care au influențat sau influențează (pozitiv sau negativ)
implementarea strategiei și rezultatele obținute s-a realizat în principal prin chestionarele adresate
membrilor în parteneriatul GAL, dar și prin interviurile realizate cu beneficiarii de proiecte.
Factorii care influențează sau au influențat negativ/pozitiv implementarea proiectului și rezultatele
obținute:
a. Factori interni pozitivi: gradul de instruire/ formare și calificativele obținute de către
personalul GAL, comunicare pozitivă
Factori interni negativi suma mică disponibilă pentru acordarea de finanțări proiectelor
depuse, procedura complicată pentru oameni simpli, lipsa încrederii / lipsa
curajului/dorinței/ teama oamenilor de a se implica în ceva ce nu cunosc, nu înțeleg, nivel
scăzut de educatie/instruire, teama de penalități în caz de neimplementare corectă a
proiectului
b. Factori externi pozitiv: atitudine mai pozitivă la nivel județean și regional al AFIR,
termene procedurale mai scurte în evaluare
c. Factori externi negativi: gradul scăzut de cunoaștere și de înțelegere a SDL la nivelul
zonei, lipsa de informare a potențialilor dezvoltatori, lipsa de consultanți specifici,
birocrația, plecarea forței de munca în străinătate, lipsa resurselor financiare pentru
întocmirea proiectelor si cofinanțare, lipsa cofinanțării/finanțării,
Factrorii de succes/insucces
-

Gradul de pregătire a resurselor umane: organigrama propusă în SDL pentru
implemenatare a fost respectată, au fost angajate 4 persoane pentru posturile obligatorii,
totodată gradul de instruire și formare a personalului este conform cerințelor, cu calificative
și formări specifice (managmentul proiectelor, evaluator proiecte, expert achiziții,
animator) iar aprecierea partenerilor GAL despre personal reflectă acest aspect: partenerii
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apreciind că personalul GAL își ocupă atribuțiile cu profesionalism și expertiză, deschis
către beneficiari. În cea ce privește gradul de instruire/ formare a actorilor care sunt în
legătură cu GAL pe perioada implementării SDL (beneficiari, firme de consultanță), acesta
este la nivel mediu, și are lacune în anumite domenii. De exemplu, solicitanții
-

Eficiența animării: Acțiunile de animare a teritoriului s-au concretizat sub forma unor
activități de promovare și activități de informare. Promovarea a avut ca scop prezentarea
informațiilor privind activitățile care se vor desfășura, inclusiv a rezultatelor preconizate
cu aplicabilitate clară asupra nevoilor (sociale, economice, culturale) publicului țintă.
Activitatea a avut în vedere implementarea strategiei printr-o largă cooperare între actorii
locali din regiune, bazându-se pe colaborare, conlucrare şi mobilizare extinsă în vederea
implicării tuturor segmentelor societăţii în procesele de implementare. S-a organizat de
dezbateri puplice, întâlniri tematice sau întâlniri cu anumite grupuri sociale în fiecare
unitate administrativ-teritorială, promovarea bazându-se pe resursele umane asigurate ale
GAL. Promovarea s-a realizat prin diferite mijloace de comunicare directă (întâlniri,
evenimente publice etc.) sau în masă (materiale tipărite – pliante, broşuri, afişe, comunicare
prin mass media etc.). Informarea a avut ca scop diseminarea informațiilor privind
activitățile întreprinse după data susținerii comunicării, precum şi rezultatele obţinute şi
beneficiile directe ale acestora asupra publicului larg. Activitatea a avut în vedere
elaborarea de materiale informative și distribuirea acestora în teritoriul microregiunii
Asociației LEADER Parteneriat Mureșean, în scopul asigurării transparenței acțiunilor
întreprinse, precum și crearea unui capital de imagine și atitudine pozitivă. Totodată s-au
organizat acțiuni de informare în teritoriul GAL, în vederea informării publicului larg
privind proiectele depuse și/sau implementate prin programul LEADER. Activitatea de
animare a fost activitate continuă pe toată perioada implementării, efectuată de personal.
Au avut loc 2 serii de întâlniri în fiecare comună (anual 1 eveniment/UAT), la care se
adaugă întâlnirile tematice. În cea ce privește indicatorii privind eficiența animării, s
epoate observa 1 măsură/ 1 sesiune în care valoarea proiectelor depuse depășea alocarea
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pe apel, apelul dedicat dezvoltării intreprindelor non-agriole, unde a fost un procent de
357% de suprasolicitare. Apreciem acest procent ca una ridicată.
-

Coeziunea parteneriatului este medie la nivel de GAL, partenerii participă la activitățile,
acțiunile intreprinse de biroul GAL (acțiuni de animare, acțiuni de instruire, festivaluri etc)
în măsură medie. În mod normal, gradul de implicare a sectorului public este mai ridicată,
și participă/ ajută, sprijină și la diseminarea informațiilor către comunitățile locale, la
popularizarea apelurilor de selecție lansate de GAL.

-

Calitatea procesului de evaluare și selecție a proiectelor la nivel de GAL: acest aspect
poate fi urmărit prin numărul de proiecte declarate neconforme sau neeligibile de către
AFIR. Biroul GAL prin responsabilii cu evaluarea au verificat fiecare proiect cu
profesionalism, totuși au fost 3 cazuri în care la AFIR s-a declarat ca proiecte neeligibile
(2 proiecte) sau neconforme (1 proiect) cele depuse după selecția la GAL. Acesta reprezintă
circa 13 % din totalul proiectelor selectate la GAL și depuse la AFIR.

-

Respectarea termenelor procedurale de evaluare a proiectelor depuse la AFIR: s-a
observat o îmbunătătățire în acest aspect, termenele fiind scurte la începutul implementării
SDL, fapt ce s-a remarcat prin semnarea contractelor cu mult înainte de termenele
procedurale, însă în a doua parte a perioadei de implementare perioadele au devenit mult
mai lungi de la depunere la AFIR până la semnare contract.

-

Calitatea procesului de evaluare si selectie a proiectelor la nivel de AFIR, in special al
celor atipice precum si cele referitoare la componenta sociala, minoritati, scheme de
calitate, asociativitate, e.t.c.: aici remarcăm că diferențe discutate în evaluarea GAL și
evaluarea AFIR s-a înregistrat la măsura pentru asociativitate M2/2A, în sensul că fișa
aprobată SDL, pe baza căreia a fost întocmit Ghidul și ulterior proiectul neconform a fost
ulterior declarată nneconfromă cu articolul 35. din Reg. 1305 UE. Astfel s-a creat situația,
în care o fisă verificată și aprobată de AM trebuie reevaluată de GAL și modificată pentru
a fi în conformitate cu Reg. UE, pentru ca proiectul/ idea de proiect să poate fi finanțată.
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-

Alocarea financiara din cadrul PNDR programului LEADER, satisface nevoia locala
de finantare? Chestionarele arată că beneficiarii consideră că problemele și nevoile locale,
identificate dealtfel în SDL ar necesita fonduri mult mai ridicate.
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V.

Contribuția sdl la aria de intervenție 6B
În perioada de evaluare a SDL serviciile şi infrastructurile locale în zonele rurale au fost
îmbunătăţite, în total 2 proiecte s-au finalizat, care se integrează în acest domeniu de
intervenție, astfel conform indicatorilor din totalul de 26289 locuitori cae ar urma să
beneficieze de infrastructura îmbunătățită, indicatorul s-a indeplinit în procent de 36,7%.
Accesul la serviciile şi la infrastructurile locale în zonele rurale a crescut (s-a implementat/
se implementează în total 5 proiecte prin M5/6B- Dezvoltarea satelor), măsuri prin care
26289 de persoane din mediul rural vor beneficia de servicii/infrastructuri îmbunătățite.
- Strategia de dezvoltare locală a determinat crearea de oportunităţi de ocupare a forței de
muncă în măsură medie.
Astfel, apreciem că SDL sprijină dezvoltarea locală în zonele rurale în măsură medie.
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Concluzii, recomandări și lecții învățate
Implementarea Strategiei de dezvoltare locală pentru perioada 2014-2020 a generat efecte
pozitive asupra situației socio-economice a zonei GAL, cu locuri de muncă care s-au
creat/vor fi create, cu creșterea competitivității intreprinderilor, unităților care vor beneficia
de tehnici îmbunătățite, eventual inovative, cu UAT-uri care au modernizat servicii
îmbunătățite pentru populația din teritoriu, au dezvoltat infrastructură pentru activități de
recreere și nu numai, dacă ne uităm numai la obiectivele proiecetelor depuse. Beneficii au
foost aduse și datorită abordării metodei LEADER, care se manifestă prin valoare
adăugatăîn cea ce privește capitalul uman, guvernanța locală și econmia, prin creașerea
ratei de ocupare. Toate măsurile își aduc contribuția la atingerea obiectivele specifice SDL.
Însă, având în vedere că va trebui să modificăm fișa măsurii M2 pentru a fi în concordanță
cu Reg. UE 1305, noua formulă a măsurii M2 va fi aproape identic cu măsura M3,
observând o dublare a obiectivelor. În viitor se propune să fie regândită această situație, și
să fie remodelate fișele măsurilor amintite.
O altă observație este legată de rata/gradul de contractare. Cu toate că GAL a început
lansarea apelurilor de selecție în iunie 2017, și a desfășurat mai multe etape/ perioade de
lansări, nu s-a reușit atingerea unui procent foarte ridicat de contractare, cum s-a dorit
inițial. Acest aspect este rezultatul unor întârzieri în depunerea proiectelor de către
beneficiari care și-au manifestat intenția încă de la început și au solicitat perioade de
prelungiri ale sesiunilor deschise, astfel proiectele au ajuns târziu la AFIR. Acest aspect
însă nu înseamnă că obiectivele propuse în SDL nu se împlinesc, proiectele menționate
sunt deja în evaluare, sau au fost contractate după data de 01.10.2018. Preconizăm ca până
la termenul de evaluare a SDL-urilor de către AM din 2019, gradul de contractare va fi la
un procent apropiat de 100%.
Printre recomandări, formulăm următoarele: diseminarea informațiilor (dar și a
rezultatelor) în mediu larg pentru ca proiectele să fie depuse în termenele inițiale, pentru a
se încadra în preconizările privind atingerea unor targete. Diseminarea rezultatelor este
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importantă și pentru crearea de imagine pozitivă și capital pentru GAL, zonă în care se
poate desscrie anumite lacune, în sensul că nu toată comunitatea cunoaște activitatea
desfășurată de birou. Legat de proiecte, este nevoie totodată de o monitorizare foarte atentă
a proiectelor în implementare, pentru ca indicatorii și rezultatele să fie urmărite și atinse la
final. Implementarea strategiei trebuie de asemenea urmărită, și cu toate că formularea
priorităților, obiectivelor, introducerea măsurilor a fost realizat ca urmare a consultării cu
comunitatea locală, este nevoie de revizuirea și actualizarea acestora periodic, având în
vedere că și societatea este în continuă transformare. De asemenea activitatea GAL trebuie
reevaluată periodic pentru a vedea ce funcționează corect/cu succes și mai ales ce nu,
pentru a asigura maxima rata de succes a implementării.

Avizat
Președinte GAL
Kolcsár Gyula
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