
Anexa 1 - Matricea de evaluare SDL Tövishát 
Intrebări de evaluare Criterii de evaluare Indicatori Surse de date 

Logica intervenţiei  

Întrebarea de evaluare 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 

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 

 Numărul de nevoi din cadrul SDL 

revizuite 

 Numărul de măsuri din cadrul SDL 

revizuite 

- Studiul /analiza 

documentelor; analiza 

datelor administrative  

- Ancheta pe bază de 

chestionar 

- Observaţia 

- Focus grup 

Întrebarea de evaluare 2. Cât de 

corerentă este logica intervenției 

care stă la baza strategiei de 

dezvoltare locală? 

- Sunt activitățile (măsuri, proceduri,activități de 

sprijin) prevăzute în cadrul SDL și resursele 

alocate acestora suficiente pentru a genera 

realizările și rezultatele așteptate(indicatorii 

prevăzuți în strategie)? 

- 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? 

 Numărul de măsuri cuprinse în  SDL  

 Bugetul alocat fiecărei măsuri 

 Numărul de modificări ai indicatorilor 

SDL 

 

 

 

- Studiul /analiza 

documentelor; analiza 

datelor administrative  

- Modelul logic 

- Observaţia 

- Focus grup 

 

 

 

 

Contribuţia operațiunilor realizate la atingerea obiectivelor prevăzute de strategie 

Întrebarea de evaluare 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? 

În ce măsură consideraţi că obiectivele propuse 

prin Strategia de Dezvoltare Locală Tovishat 

sunt încă relevante pentru teritoriul Gal Tovishat 

? 

Care credeţi că este probabilitatea atingerii 

obiectivelor propuse  în viitor ? 

 Numărul proiectelor contractate pentru 

fiecare obiectiv 

 Procentul actual de absorbire a 

fondurilor 

- Studiul /analiza 

documentelor; analiza 

datelor administrative  

- Ancheta pe bază de 

chestionar 

- Observaţia 

- Focus grup 

3.1 Aria de intervenție 2A  

În ce măsură au sprijinit 

intervențiile GAL îmbunătățirea 

performanței economice a tuturor 

exploatațiilor agricole și facilitarea 

restructurării și modernizării 

exploatațiilor, în special în vederea 

creșterii participării pe piață și a 

Au fost îmbunătățite competențele şi 

cunoştințele de bază precum și 

diseminarea/asimilarea rezultatelor cercetării şi 

a inovării 

A fost susținut accesul la servicii de informare şi 

formare continuă prin utilizarea e-learningului 

cu impact asupra îmbunătățirii cunoştințelor 

Au fost fermele  modernizate/restructurate 

 Cheltuieli publice totale 

 Numărul total al participanţilor 

instruiţi 

 Numărul de exploataţii agricole 

/beneficiari sprijiniţi 

 Numărul total de operaţiuni de 

cooperare sprijinite 

- Studiul /analiza 

documentelor; analiza 

datelor administrative  

- Metode cantitative 

pentru analiza 

indicatorilor 

- Ancheta pe bază de 

chestionar 
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orientării spre piață, precum și a 

diversificării activităților agricole 

Au fost implementate operaţiuni de cooperare  

în scopul dezvoltării, transferului de idei, 

produse sau tehnologii noi pentru a îmbunătăţi 

un anumit sistem de producție 

- Observaţia 

- Focus grup 

3.2 Aria de intervenţie 

2B: În ce măsură au 

sprijinit intervenţiile 

PNDR intrarea în 

sectorul agricol a unor 

fermieri calificaţi 

corespunzător şi, în 

special, reînnoirea 

generaţiilor? 

Au fost îmbunătățite competențele şi 

cunoştințele de bază precum și 

diseminarea/asimilarea rezultatelor cercetării şi 

a inovării 

A fost sprijinită   intrarea în în sectorul agricol a 

unor fermieri calificaţi corespunzător şi, în 

special, reînnoirea generaţiilor 

 Cheltuieli publice totale 

 Numărul total al participanţilor instruiţi 

 Numărul de exploataţii agricole 

/beneficiari sprijiniţi 

- Studiul/analiza 

documentelor; analiza 

datelor administrative  

- Metode cantitative 

pentru analiza 

indicatorilor 

- Ancheta pe bază de 

chestionar 

- Observaţia 

- Focus grup 

3.3 Aria de intervenţie 5B, 5C, 5D 

: În ce măsură au sprijinit 

intervenţiile GAL eficientizarea 

utilizării energiei, facilitarea 

utilizării surselor regenerabile de 

energie şi reducerea emisiilor de 

gaze cu efect de seră și de amoniac 

din agricultură? 

Creșterea furnizării și utilizării energiei 

regenerabile 

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și 

de amoniac din agricultură 

 Totalul investițiilor în producția de energie 

din surse regenerabile 

 Procentajul de UVM vizate de investiții în 

gestionarea șeptelului în vederea reducerii 

emisiilor de GES și/sau de amoniac 

 Procentajul terenurilor agricole care fac 

obiectul contractelor de gestionare pentru 

reducerea emisiilor de GES și/sau de 

amoniac 

 Cheltuieli publice totale 

 Energie din surse regenerabile produsă 

prin proiecte sprijinite 

 Reducerea emisiilor de metan și de 

protoxid de azot 

 Reducerea emisiilor de amoniac 

- Studiul/analiza 

documentelor; analiza 

datelor administrative  

- Metode cantitative 

pentru analiza 

indicatorilor 

- Ancheta pe bază de 

chestionar 

- Observaţia 

- Focus grup 

 

3.4 Aria de intervenție  6A  

În ce măsură au sprijinit 

intervențiile GAL diversificarea 

activităților economice și crearea 

de locuri de muncă 

Au fost create locuri de muncă 

Au fost create întreprinderi mici 

Întreprinderile mici și‐au diversificat activitatea 

economică 

 Locuri de muncă create în cadrul 

proiectelor sprijinite 

 Întreprinderile nou infiinţate  

 Întreprinderile care şi-au  modernizat/ 

diversificat activitatea 

 Locuri de muncă pentru tineri şi femei 

- Studiul/analiza 

documentelor; analiza 

datelor administrative  

- Metode cantitative 

pentru analiza 

indicatorilor 
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- Ancheta pe bază de 

chestionar 

- Observaţia 

- Focus grup 

3.5 Aria de intervenție 6B:  

În ce măsură au sprijinit 

intervențiile GAL îmbunătățirea 

infrastructurii  și a serviciilor 

pentru îmbunătățirea calității vieții 

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 

 

 Procentajul populației vizate de strategiile 

de dezvoltare locală 

 Procentajul populației care beneficiază de 

servicii/infrastructuri îmbunătățite 

- Studiul/analiza 

documentelor; analiza 

datelor administrative  

- Metode cantitative 

pentru analiza 

indicatorilor 

- Ancheta pe bază de 

chestionar 

- Observaţia 

- Focus grup 

Contribuţia SDL Tovishat  la aria de intervenţie 6B 

Întrebarea de evaluare 4. În ce 

măsură a sprijinit SDL Tovishat 

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). 

- Studiul/analiza 

documentelor; analiza 

datelor administrative  

- Metode cantitative 

pentru analiza 

indicatorilor 

- Ancheta pe bază de 

chestionar 

- Observaţia 

- Focus grup 

Mecanismul de implementare al strategiei 

Întrebarea de evaluare 5. Cât de 

eficient este mecanismul de 

implementare al GAL Tovishat? 

Gestiunea resurselor (umane, financiare, 

tehnice)  

Îndeplinirea sarcinilor privind implementarea 

SDL 

Mecanismul de implementare al SDL ( animarea 

teritoriului, promovarea SDL, condiţiile de 

accesare a fondurilor ) a dus la creşterea valorii 

adăugate în teritoriu ? 

 Numărul de angajaţi la nivel GAL 

 Resursele financiare şi tehnice asigurate 

pentru implementarea SDL 

 Indicatori de realizare specifici fiecărei 

activităţi (ex.nr întâlniri animare, 

nr.proiecte evaluate, persoane instruite, etc 

) 

 Percepţia actorilor locali asupra 

promovării SDL şi creării de valoare 

- Studiul/analiza 

documentelor; analiza 

datelor administrative  

- Ancheta pe bază de 

chestionar 

- Observaţia 

- Focus grup 
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adăugată datorită mecanismului de 

implementare şi activităţilor de animare 

 Percepţia actorilor locali privind 

condiţiilor de accesare a fondurilor prin 

intermediul GAL Tovishat 

Valoarea adăugată datorată metodei LEADER  

Întrebarea de evaluare 6. Ce 

beneficii au fost obținute datorită 

metodei LEADER? 

Capitalul social s-a îmbunătățit 

Guvernanța locală s-a îmbunătățit la nivel local 

Rezultele implementării SDL-urilor 

 Percepția actorilor locali privind gradul de 

îmbunătățire a capitalului social datorită 

aplicării metodei LEADER 

 Percepția actorilor locali privind rezultate 

ale SDL mai bune datorită aplicării 

metodei LEADER 

 Percepția actorilor locali privind gradul de 

îmbunătățire a guvernanței la nivel local 

datorită aplicării metodei LEADER 

- Studiul/analiza 

documentelor; analiza 

datelor administrative  

- Metode cantitative 

pentru analiza 

indicatorilor 

- Ancheta pe bază de 

chestionar 

- Observaţia 

- Focus grup 

Factorii de succes şi de insucces 

Întrebarea de evaluare 7. Care 

sunt factorii care au influenţat 

(pozitiv sau negativ) implementarea 

SDL şi rezultatele obţinute ? 

Gradul de pregătire al personalului  GAL şi al 

liderilor locali implicaţi în implementarea SDL 

Eficienţa animării 

Coeziunea parteneriatului 

Calitatea procesului de evaluare şi selecţie a 

proiectelor la nivelul GAL Tovishat 

 Gradul de instruire/formare şi calificativele 

obţinute de către personalul GAL şi liderii 

locali 

 Număr de sesiuni cu proiecte a căror 

valoare depăşeşte alocarea pe apel 

 Gradul de implicare /participare a 

partenerilor la activităţile organizate de 

GAL 

 Număr de proiecte declarate neconforme, 

neeligibile de către AFIR 

- Studiul/analiza 

documentelor; analiza 

datelor administrative  

- Ancheta pe bază de 

chestionar 

- Observaţia 

- Focus grup  

 

 


