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Anexa 2  

CHESTIONAR DE EVALUARE 

privind implementarea SDL Tövishát în perioada 2016-2018 

 

A.Informații generale despre respondent: 

Nume, prenume: ......................................................... 

Vârsta:............................. 

Date contact respondent: 

   Telefon: .................................................................... 

    E-mail:...................................................................... 

Localitatatea de domiciliu :........................................... 

Calitatea în cadrul Asociaţiei: 

Partener 

 

 

Deponent proiect 

 

 

Beneficiar proiect 

 

 

Colaborator 

/ Alte părţi implicate 

 

 

B. Întrebări de evaluare comune 

1. În ce măsură mecanismul de implementare și activitățile de animare au dus la crearea de 

valoare adăugată în teritoriul Tovishat ? 

În mică măsură 

 

În măsură medie 

 

În mare măsură 

 

 

2. Consideraţi că acţiunile de animare a teritoriului ale echipei GAL Tovishat (participarea la 

târgurile din teritoriu, organizarea de întâlniri cu potenţialii beneficiari la sediile primăriilor, 

comunicarea prin intermediul site-ului propriu şi a paginii de Facebook ) şi-au atins scopul de 

promovare a Strategiei de Dezvoltare Locală ?  

În mică măsură 

 

În măsură medie 

 

În mare măsură 
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3. În ce măsură a fost asigurată implicarea în parteneriate a actorilor relevanți ai dezvoltării 

rurale? 

În mică măsură 

 

În măsură medie 

 

În mare măsură 

 

 

4. În ce măsură a crescut gradul de colaborare a comunităților în susținerea dezvoltării ? 

În mică măsură 

 

În măsură medie 

 

În mare măsură 

 

 

5. A avut Asociaţia GAL Tovishat capacitatea de a asigura dezvoltarea teritoriului? 

În mică măsură 

 

În măsură medie 

 

În mare măsură 

 

 

6. În ce măsură considerați că prezenţa Asociaţiei GAL Tovishat în zonă a creat oportunităţi de 

dezvoltare ale teritoriului? 

În mică măsură 

 

În măsură medie 

 

În mare măsură 

 

 

7. În ce măsură consideraţi că activităţile desfăşurate de GAL Tovishat (întâlniri de animare a 

teritoriului, şedinţe ale partenerilor GAL, prezentări de noi oportunităţi de finanţare) au dus la crearea 

unor noi reţele locale şi la întărirea relaţiilor existente între liderii locali din teritoriul Tovishat?  

În mică măsură 

 

În măsură medie 

 

În mare măsură 

 

 

8. Condiţiile de accesare a fondurilor europene prin intermediul GAL Tovishat (proceduri de 

depunere, evaluare, selecţie, contractare, plată, verificare, monitorizare) sunt în opinia 

Dumneavoastră:  

Dificile, foarte birocratice 

 

Accesibile, birocratice  

 

Foarte accesibile 

 

 

9. S-a îmbunătățit capitalul social datorită aplicării metodei LEADER?  (ex: 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) 

Nu am remarcat o 

îmbunătățire 

 

Îmbunătățire medie 

 

 

Îmbunătățire mare 
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10. S-a îmbunătățit guvernanța la nivel local datorită aplicării metodei LEADER ? (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). 

Nu am remarcat o 

îmbunătățire 

 

Îmbunătățire medie 

 

 

Îmbunătățire mare 

 

 

 

11. Au generat rezultele implementării SDL îmbunătățirea calității vieții în teritoriul vizat de 

strategie? (ex. crearea de locuri de muncă, realizarea unor produse inovatoare, infrastructură de bază ) 

Nu am remarcat o 

îmbunătățire 

 

Îmbunătățire medie 

 

 

Îmbunătățire mare 

 

 

 

12. În ce măsură consideraţi că obiectivele propuse prin Strategia de Dezvoltare Locală Tovishat: 

- Creşterea competitivităţii agriculturii 

- Imbunătăţirea gestionării durabile a resurselor naturale şi combaterea schimbărilor climatice 

- Dezvoltarea echilibrată economică, socială şi de mediu a teritoriului, inclusiv crearea şi menţinerea de 

locuri de muncă 

sunt încă relevante pentru teritoriul Gal Tovishat ? 

În mică măsură 

 

În măsură medie 

 

În mare măsură 

 

 

13. Care credeţi că este probabilitatea atingerii obiectivelor propuse  în viitor ? 

Redusă 

 

Medie 

 

Ridicată 

 

 

14. Prin implementarea SDL Tovishat, serviciile şi infrastructurile locale în zonele rurale au fost 

îmbunătăţite şi accesul la acestea a crescut ?  

Nu am remarcat o 

îmbunătățire 

 

Îmbunătățire medie 

 

 

Îmbunătățire mare 

 

 

 

15. În ce măsură au sprijinit intervenţiile SDL Tovishat diversificarea, crearea şi dezvoltarea 

întreprinderilor mici şi crearea de locuri de muncă? 

În mică măsură 

 

În măsură medie 

 

În mare măsură 
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16. Care consideraţi că sunt cele mai importante probleme sau dificultăţi în implementarea  

activităţilor propuse prin Strategia de Dezvoltare Locală ? 

Specificaţi......................................................................................................................................................

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

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

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

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

  

17. Ce propuneri de îmbunătăţire  aveţi  pentru ca accesarea fondurilor nerambursabile prin 

Asociaţia GAL Tovishat să fie mai facilă ?  

Specificaţi......................................................................................................................................................

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

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

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

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

 

C. Întrebări de evaluare specifice – această secţiune va fi completată doar de către persoanele 

care au calitate de deponenţi sau beneficiari ai măsurilor SDL Tovishat 2014-2020 

18. 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 orientării spre piață, precum 

și a diversificării activităților agricole? (Măsura 6.1, respectiv 6.3 ) 

În mică măsură 

 

În măsură medie 

 

În mare măsură 

 

 

19. 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? (Măsura 6.1, 6.2 , 6.3, 6.4, 7.2) 

În mică măsură 

 

În măsură medie 

 

În mare măsură 

 

 

20. Care sunt factorii care au influenţat includerea sau nu, în cadrul proiectelor depuse,  de 

obiective privind eficientizarea utilizării energiei, facilitarea utilizării surselor regenerabile de 

energie şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și de amoniac din agricultură? 

Specificaţi......................................................................................................................................................

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

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

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

........................................................................................................................................................................ 
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21. Aria de intervenție  6A: În ce măsură au sprijinit intervențiile GAL diversificarea activităților 

economice și crearea de locuri de muncă? (Măsura 6.2, respectiv 6.4) 

În mică măsură 

 

În măsură medie 

 

În mare măsură 

 

 

22. Aria de intervenție 6B: În ce măsură au sprijinit intervențiile GAL îmbunătățirea 

infrastructurii  și a serviciilor pentru îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale? (Măsura 7.2, 

respectiv 7.8) 

În mică măsură 

 

În măsură medie 

 

În mare măsură 

 

 

23. Care credeţi că vor fi efectele implementării proiectului pentru Dumneavoastră, pentru 

comunitatea locală, respectiv pentru dezvoltarea teritoriului LEADER Tovishat ? 

Specificaţi......................................................................................................................................................

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

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

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

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

 

 

 

 

    

Nume, prenume respondent: ........................................................................ 

Semnătură ................................... 


