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PLAN DE EVALUARE 

 

SDL GAL COLINELE OLTENIEI  

2014-2020 

 

 Parteneriatul GAL Colinele Olteniei, în noua sa structura, propune pentru 

Programul LEADER 2014-2020 o Strategie de Dezvoltare Locala, realista, cu tinte 

masurabile, plasata sub responsabilitatea comunitatii, adaptata necesitatilor 

stringente si potentialului de dezvoltare local, insuficient exploatat. Strategia a fost 

proiectata prin contributia efectiva a partenerilor si a pornit de la o analiza atenta a 

situatiei si a posibilitatii de a o initia, suprapune si conforma actelor legislative de baza 

în materia politicii agricole si dezvoltarii rurale. Este o certitudine faptul ca, în ceea 

ce ne priveste, desi suntem înca la nivelul asigurarii în teritoriul GAL a serviciilor 

primare pentru populatie, totusi în calitate de  membri ai UE trebuie sa ne aliniem 

prioritatilor esentiale ale Politicii Agricole Comune pentru perioada 2014-2020 si 

Strategiei Europa 2020, conditii impuse prin Acordul de Parteneriat care includ, spre 

avantajul nostru: locuri de munca, sustenabilitate, modernizare, inovare si calitate în 

spatiul rural. 

 Teritoriul GAL Colinele Olteniei se confrunta la fel ca întreaga tara cu probleme 

si nevoi în atingerea potentialului sau economic si social. Analiza diagnostic realizata 

pe baza consultarilor dintre membrii asociati in cadrul întâlnirilor si grupurilor de lucru 

arata ca economia locala este slab dezvoltata în marea majoritate a teritoriului cu 

exceptia comunei Isalnita situata in peri-urban, PIB-ul judetului Dolj fiind printre cele 

mai scazute din tara; veniturile populatiei sunt la limita subzistentei, decalajul fata de 

zona limitrofa urbana Craiova este semnificativ. Se înregistreaza deficiente structurale 

persistente (numarul mare al populatiei ocupate în agricultura, îmbatrânirea 

accentuata a locuitorilor, un numar mare de exploatatii de subzistenta, lipsa locurilor 
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de munca). Valoarea adaugata a produselor agro-alimentare lipseste iar randamentele 

si productivitatea muncii sunt scazute în agricultura de semi subzistenta, terenurile 

sunt farâmitate. Producatorii locali sunt oameni cu experienta dar cu o vârsta peste 60 

de ani, transferul între generatii nu mai are loc din cauza migratiei masive a tinerilor 

catre conditii mai bune, agricultorii nu sunt organizati în structuri asociative si sunt 

reticenti la asociere. Spiritul antreprenorial desi se regaseste în teritoriul GAL Colinele 

Olteniei, întreprinzatorul privat nu îndrazneste sa investeasca în activitati economice 

diversificate din temeri de ordin economico-financiar. Cercetarea si dezvoltarea ramân 

un deziderat amânat, desi exista înca nostalgia unor ferme mari, didactic 

experimentale deosebit de eficiente din epoca trecuta la nivelul UAT Predesti-pomicole 

si UAT Isalnita - legumicole (vestitele sere de legume si flori, unele dintre cele mai mari 

din Europa, altadata), lipsesc cu desavârsire. Accesul la servicii si infrastructura 

publica, în cea mai mare parte a teritoriului, GAL ramâne cu mult în urma zonelor 

urbane Craiova si Filiasi; populatia este mult îmbatrânita si ca atare expusa riscului de 

saracie si excluziune sociala; administratia publica, prin bugetele sarace pe care le 

gestioneaza se mentine înca ineficienta. 

 

Principalele obiective previzionate a fi atinse ca urmare a implementarii SDL 

GAL Colinele Olteniei sunt: 

Obiectivul de dezvoltare rurala 3 : Obtinerea unei dezvoltari teritoriale 

echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de 

locuri de munca. Acest obiectiv se va atinge cu ajutorul urmatoarelor masuri:  

 M1/6B Sprijinirea investitiilor de utilitate publica pentru dezvoltarea 

economica si sociala a teritoriului GAL.  

M2/6B Servicii sociale pentru categoriile sociale defavorizate/ cu risc de 

saracie/cu dizabilitati/ excluziune sociala din teritoriul GAL Colinele Olteniei. 

M3/6A  Sprijinirea crearii de noi activitati economice neagricole. 
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Obiectivul de dezvoltare rurala 1 : Favorizarea competitivitatii agriculturii. 

Acest obiectiv se va atinge cu ajutorul urmatoarelor masuri:  

M4 /3A Încurajarea investitiilor în sectorul de procesare si comercializare a 

produselor agricole si pomicole. 

M5/2B Sprijinirea agricultorilor tineri 

M6/2A Sprijinirea fermelor mici 

 Strategia de Dezvoltare Locala GAL Colinele Olteniei nu a suferit modificari. 

Indicatorii de rezultat pentru principalele obiective previzionate a fi atinse prin 

intermediul SDL GAL Colinele Olteniei sunt: 

Denumirea masurii Indicatori de rezultat 

M1/6B Sprijinirea investitiilor de utilitate 

publica pentru dezvoltarea economica si 

sociala a teritoriului GAL. 

Populatie neta care beneficiaza de 

servicii/ infrastructuri îmbunatatite = 

minim 10.000 locuitori 

M2/6B Servicii sociale pentru categoriile 

sociale defavorizate/ cu risc de 

saracie/cu dizabilitati/ excluziune 

sociala din teritoriul GAL Colinele 

Olteniei. 

Populatie neta care beneficiaza de 

servicii/ infrastructuri îmbunatatite =  

minim 2000 locuitori  

 

M3/6A  Sprijinirea crearii de noi 

activitati economice neagricole. 

Locuri de munca create = minim 3 

M4 /3A Încurajarea investitiilor în 

sectorul de procesare si comercializare a 

produselor agricole si pomicole. 

Numarul de exploatatii agricole care 

primesc sprijin = minim 1 

M5/2B Sprijinirea agricultorilor tineri Numarul de exploatatii agricole/ 

beneficiari sprijiniti =minim 1  

M6/2A Sprijinirea fermelor mici Numarul de exploatatii agricole/ 

beneficiari sprijiniti =minim 2 
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Scopul si obiectivele evaluarii 

 Scopul evaluarii SDL GAL Colinele Olteniei pentru perioada 20.12.2016-

01.10.2018  este de  a  realiza o analiza aprofundata, cu caracter socio-economic, 

menita sa identifice, cuantifice si sa demonstreze prin dovezi ceea ce s-a realizat, 

rezultatele obtinute si schimbarile generate, explicând principalele mecanisme care 

stau la baza acestor rezultate. Evaluarea urmareste modalitatea de operare a strategiei 

si efectele si rezultatele pe care le genereaza.  Prin urmare, evaluarea va contribui la 

îmbunatatirea SDL si va fi folosita ca baza pentru eventualele actualizari ale acesteia 

pe parcursul implementarii sale, scopul evaluarii fiind de a detecta aspectele cheie 

care trebuie si pot fi schimbate pentru cresterea relevantei, eficacitatii, si a impactului 

strategiei. 

 

 Obiectivul general al evaluarii este  reprezentat de evaluarea relevantei, 

eficientei si eficacitatii interventiei  SDL GAL Colinele Olteniei 2014-2020. Realizarea 

obiectivului general asigura analiza modului în care SDL a raspuns nevoilor actuale ale 

teritoriului GAL Colinele Olteniei. 

 Obiectivele specifice ale evaluarii: 

-de a raporta si demonstra pe diferite nivele, prin colectarea de informatii si dovezi 

solide, modul în care s-a actionat, cum au fost utilizate resursele si ce rezultate si 

efecte au fost obtinute prin implementarea SDL 

-de a întelege factorii si mecanismele care influenteaza implementarea SDL, 

contribuind astfel la identificarea unor eventuale masuri de corectie pentru a 

îmbunatati eficacitatea, eficienta, relevanta, impactul, sustenabilitatea SDL  si de a 

formula lectii utile pentru îmbunatatirea modului de proiectare si implementare ale 

strategiei viitoare.  

             Obiectivele evaluarii SDL GAL Colinele Olteniei sunt reprezentate de furnizarea 

informatiilor privind: 

1. Contributia strategiei la domeniul de interventie 6B 
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2. Rezultatele si efectele obtinute prin implementarea strategiei 

3. Modul în care abordarea LEADER a contribuit la obtinerea rezultatelor si 

efectelor 

4. Identificarea unor eventuale masuri de corectie a strategiei sau a implementarii 

acesteia.  

5. Analiza contributiei GAL si a strategiei la dezvoltarea teritoriului 

6. Analiza perceptiei privind GAL si activitatea sa, la nivelul diversilor factori 

interesati de la nivel local. 

7. Rolul GAL la nivel teritorial, modul si masura în care strategia de dezvoltare 

locala contribuie la dezvoltarea teritoriala. 

 

Metodologia de evaluare  

Pentru intocmirea unui raport de evaluare relevant  se vor utiliza metode de 

evaluare ata cantitative cat si calitative. Acestea vor fi in conformitate cu cerintele din 

Ghidul operational privind evaluarea implementarii strategiilor de dezvoltare locala - 

iulie 2018. 
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Tematica evaluarii 

Evaluarea  SDL GAL Colinele Olteniei se va face respectând urmatoarele teme: 

TEMA CE VOM EVALUA ÎN CADRUL TEMEI 

Logica de interventie a 

strategiei 

 Relevanta strategiei fata de nevoile si potentialul de dezvoltare din 

teritoriu 

 Coerenta interna si cu politicile de referinta relevante 

Eficacitatea si eficienta 

operatiunilor si 

contributia lor la 

obtinerea rezultatelor 

si a impactului 

prevazute de strategie 

 Gradul de atingere a rezultatelor planificate, a obiectivelor specifice si 

a impactului prevazut prin strategia de dezvoltare locala 

 Contributia operatiunilor finantate la atingerea rezultatelor, 

obiectivelor, impactului planificat, distinct de alti factori externi 

strategiei (impactul poate fi evaluat la finalul implementarii strategiei) 

 Eficienta costurilor înregistrate la nivelul operatiunilor finantate 

Contributia SDL la aria 

de interventie 6B 

 Contributia efectiva a SDL la dezvoltarea locala în zonele rurale, 

conform criteriilor de evaluare si indicatorilor comuni aferenti ariei 6B  

Mecanismul de 

implementare al 

strategiei 

 Gestionarea  resurselor (umane, financiare si tehnice) si a relatiei cu 

beneficiarii proiectelor finantate 

Aplicarea metodei 

LEADER  

 Modalitatile prin care au fost aplicate  cele 7 caracteristici specifice ale 

abordarii LEADER( stabilirea de contacte în retea, cooperare, inovatie, 

elaborarea si implementarea strategiilor de jos în sus, parteneriate 

locale public-privat: GAL, actiuni integrate si multisectoriale) 

Valoarea adaugata 

datorata metodei 

LEADER 

 Beneficiile obtinute datorita abordarii LEADER 

Factorii de succes si de 

insucces 

 Influenta  factorilor interni si externi asupra rezultatelor obtinute prin 

implementarea SDL 
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Planificarea activitatii de evaluare 

1. Selectarea evaluatorului si constituirea comitetului de coordonare a evaluarii 

 Presedintele Asociatiei GAL Colinele Olteniei a hotarat ca se va face o evaluare 

mixta prin colaborarea reprezentantilor GAL cu un evaluator extern.  

 Comitetul de evaluare va fi format din evaluatorul extern si reprezentantii  GAL. 

Selectarea  evaluatorului extern se va face respectand conditiile existente in caietul de 

sarcini. 

2. Elaborarea metodologiei de evaluare 

Evaluatorul extern va prezenta ansamblul metodelor si tehnicilor utilizate in 

realizarea evaluarii.  

Evaluatorul extern este liber sa propuna metodele de evaluare , cat timp acestea 

corespund cerintelor minime din prezentul caiet de sarcini si sunt in concordanta cu 

recomandarile prevazute in Ghidul operational privind evaluarea implementarii 

strategiilor de dezvoltare locala - iulie 2018. 

 

Cerinte minime : 

- 2 metode cantitative de realizare a evaluarii, asa cum reies din Ghidul 

operational privind evaluarea implementarii strategiilor de dezvoltare locala - 

iulie 2018.  

- cel putin 1 metoda calitativa, dintre cele prezentate in Ghidul operational 

privind evaluarea implementarii strategiilor de dezvoltare locala - iulie 2018. 

- triangularea surselor de date. 
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3. Realizarea calendarului privind activitatea de evaluare a SDL 

Denumirea 

activitatii/Perioada 

18.12.2018-

19.12.2018 

19.12.2018-

21.12.2018 

21.12.2018-

27.01.2019 

27.01.2019-

29.01.2019 

Planificarea evaluarii si 

selectarea 

evaluatorului 

    

Elaborarea 

metodologiei de 

evaluare detaliate ( 

Aplicarea metodelor de 

evaluare, analiza 

informatiilor,) 

    

Derularea evaluarii 

propriu-zise  

întocmirea Raportului 

de Evaluare 

    

Comunicarea 

rezultatelor evaluarii 

    

 


