
Raport de evaluare Grupul de Actiune Locala Oltul Puternic 
 

1 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA OLTUL PUTERNIC 

 

 
 

Evaluarea implementarii Strategiei de Dezvoltare Locala  

a microregiunii Oltul Puternic 

Perioada evaluare: 23.11.2016 – 01.10.2018 

 

 



Raport de evaluare Grupul de Actiune Locala Oltul Puternic 
 

2 
 

 

CUPRINS 

 

 

 

 

SECTIUNEA 1: PREFAȚĂ............................................................................... 3 
SECTIUNEA 2: REZUMAT.............................................................................. 5 
     CONCLUZII SI RECOMANDARI.................................................................. 7 
SECTIUNEA 3: CONTEXT............................................................................... 10 
SECTIUNEA 4: SCOPUL ȘI OBIECTIVELE EVALUĂRII........................................ 12 
SECTIUNEA 5: METODOLOGIA DE EVALUARE............................................... 13 
     DIFICULTATI SI LIMITARI ALE METODOLOGIEI UTILIZATE.......................... 16 
SECTIUNEA 6: DESCRIEREA TERMENILOR CHEIE AI PROGRAMULUI – 
ÎNTREBĂRILE DE EVALUARE AFERENTE DOMENIILOR DE INTERVENTIE SI 
TEMELOR DE EVALUARE, CRITERII DE EVALUARE/ANALIZĂ, NIVELURI 
ȚINTĂ………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 

17 
     6.1 TABEL – FORMULAREA INTREBARILOR DE EVALUARE, AFERENTE 
DOMENIILOR DE INTERVENTIE..................................................................... 

 
17 

     6.2 TABEL – FORMULAREA INTREBARILOR  DE EVALUARE, AFERENTE 
UNOR TEME DE EVALUARE.......................................................................... 

 
20 

     6.3 METODOLGIA UTILIZATA PENTRU A RASPUNDE INTREBARILOR DE 
EVALUARE.................................................................................................... 

 
23 

SECTIUNEA 7: RASPUNS LA INTREBARILE DE EVALUARE, CONSTATĂRI ȘI 
CONCLUZII.................................................................................................... 

 
26 

     7.1 Intrebari de evaluare aferente domeniilor de interventie................... 26 
     7.2 Intrebari de evaluare aferente unor teme de evaluare....................... 36 

 

 

 

 

 



Raport de evaluare Grupul de Actiune Locala Oltul Puternic 
 

3 
 

 

SECTIUNEA 1: PREFAȚĂ 

Raportul de evaluarea a Strategiei de Dezvoltare Locala a GAL Oltul Puternic are ca principal scop 

analiza eficacității (măsura în care au fost îndeplinite pana in prezent obiectivele stabilite prin SDL), 

eficienței (relația optimă între resursele folosite și rezultatele obținute), relevanţei (măsura în care 

obiectivele programate sunt în conformitate cu nevoile, problemele şi diferite alte aspecte întâlnite 

în implementarea SDL) şi a impactului socio-economic generat de intervențiile din cadrul SDL asupra 

dezvoltării durabile şi echilibrate a teritoriului GAL. Evaluarea SDL informează ce funcṭionează ṣi ce 

nu ṣi face recomandări pentru îmbunătăṭirea implementării ṣi rezultatelor unor intervenṭii.  

Monitorizarea şi evaluarea sunt sarcini obligatorii pentru GAL, conform normelor legislative și 

regulamentelor comunitare.  

Conform prevederilor din Regulamentul nr. 1303/2013 

 “Sarcinile grupurilor de acțiune locală sunt următoarele: 

[……………………] 

(g) monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea 

comunității și a operațiunilor sprijinite și efectuarea de activități specifice de evaluare în legătură cu 

strategia respectivă.(Reg. 1303 Art. 34 – par. 3, lit g) 

 strategia de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității conține cel puțin 

următoarele elemente: 

[……………………] 

(f) o descriere a procedurilor de gestionare și monitorizare a strategiei, prin care se demonstrează 

capacitatea grupului de acțiune locală de implementare a strategiei, însoțită de o descriere a 

procedurilor specifice de evaluare;(Reg. 1303 Art. 33 – par. 1, lit f)  

si a celor din Regulamentul UE nr. 1305/2013 

 […] Grupurile de acțiune locală furnizează autorității de management și/sau evaluatorilor 

desemnați sau altor organisme delegate pentru a îndeplini funcții în numele acesteia, toate 

informațiile necesare pentru a permite monitorizarea și evaluarea programului, în special în ceea ce 

privește realizarea obiectivelor și priorităților specificate.(Reg. 1305 Art. 71) 
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Totodata GAL Oltul Puternic si-a asumat in cadrul capitolului IX din SDL “Organizarea viitorului GAL 

- Descrierea mecanismelor de gestionare, monitorizare, evaluare și control a strategiei”, procesul 

de Evaluare a SDL: 

“În ceea ce priveşte procesul de evaluare a Strategiei de dezvoltare locală, acesta se va desfăşura 

astfel: 

 Evaluarea ex-ante – care a fost realizată ȋnainte de elaborarea SDL şi a avut drept scop 

culegerea de informaţii ȋn vederea introducerii ȋn viitoarea strategie de dezvoltare; 

 Evaluarea intermediară, care va fi realizată pe tot parcursul perioadei de implementare şi are 

ca obiective rectificarea oricăror probleme care pot apărea precum şi îmbunătăţirea 

implementării; 

 Evaluarea ex-post, realizată după perioada de implementare a SDL, va genera indicatori şi 

informaţii care se vor introduce ȋn Strategia de Dezvoltare Locală viitoare. 

Monitorizarea şi evaluarea vor asigura implementarea efectivă şi la timp a proiectelor şi a Strategiei 

de dezvoltare locală, managementul finanţelor publice, inclusiv administrarea adecvată a resurselor 

şi monitorizarea efectivă şi evaluarea activităţilor şi rezultatelor. În vederea aprobării rapoartelor de 

evaluare, în scopul efectuării plăţilor se va efectua auditul de către auditorul stabilit.” 

Evaluarea SDL GAL Oltul Puternic s-a defasurat in perioada 03 octombrie 2018 – 25 ianurie 2019. 

Evaluarea reflectă progresul implementării Strategiei de Dezvoltare Locala a GAL Oltul Puternic la 

data de 01.10.2018. 

Pe parcursul activităților de evaluare desfășurate, persoanele implicate in evaluare au utilizat 

metode și tehnici de analiză calitativă și cantitativă, ce au fundamentat răspunsurile la întrebările 

comune și specifice de evaluare și au permis dezvoltarea concluziilor și a recomandărilor prezentate 

la nivelul raportului de evaluare. 

La nivelul prezentului studiu de evaluare sunt detaliate informații privind: contextul implementării 

SDL de la nivelul teritoriului GAL Oltul Puternic (nevoi relevante, beneficiari și grupuri  țintă, indicatori 

etc.); principalele elemente și instrumente metodologice aplicate pe parcursul procesului de 

evaluare; conținutul SDL din perspectiva strategiei adoptate și alocărilor financiare planificate; 

răspunsuri la o serie de  întrebări comune de evaluare aferente domeniilor de interventi și întrebări 

specifice de evaluare aferente unor teme de evaluare. 

Pana la 1 octombrie 2018, la nivelul GAL Oltul Puternic, 2 din cele 6 masuri au fost lansate, iar pentru 

1 dintre cele 2 masuri lansate exista proiecte contractate. 
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SECTIUNEA 2: REZUMAT 

 

Evaluarea on‐going a PNDR urmărește analiza eficacității, eficienței, relevanţei (măsura în care 

obiectivele programate sunt în conformitate cu nevoile, problemele şi diferite alte aspecte întâlnite 

în implementarea programului) şi a impactului socio‐economic generat de intervențiile programului 

asupra dezvoltării durabile şi echilibrate a spaţiului rural românesc. 

Pe parcursul activităților de evaluare desfășurate, echipa de experți a utilizat metode și tehnici de 

analiză calitativă și cantitativă, ce au fundamentat răspunsurile la întrebările de evaluare și au permis 

dezvoltarea concluziilor și a recomandărilor prezentate la nivelul raportuluide evaluare. 

Datele care au stat la baza studiului de evaluare on‐going reflectă situația implementării SDL GAL 

Oltul Puternic până la data 01.10.2018. 

Pe parcursul procesului de evaluare echipa de experți a utilizat atât surse primare de date (ancheta 

pe bază de chestionar si observatia), cât și surse secundare (date provenind din monitorizare SDL). 

SDL 2014‐2020 reprezintă o oportunitate de abordare a punctelor slabe, prin consolidarea punctelor 

tari şi utilizarea oportunităților din teritoriul GAL. 

Astfel, SDL îsi propune valorificarea eforturilor pentru dezvoltarea rurală prin următoarele obiective 

strategice: restructurarea şi creşterea viabilităţii exploataţiilor agricole si diversificarea activităţilor 

economice, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea infrastructurii şi serviciilor pentru 

îmbunătățirea calităţii vieţii în zonele rurale, contribuind in acelasi timp la obiectivele transversale 

mediu si inovare.  

Eficacitatea programului 

La 01.10.2018, SDL prezintă un nivel de implementare destul de slab avand in vedere ca la acest 

moment doar doua masuri au fost lansate si doar pentru o singura masura exista proiecte 

contractate. Totusi, pentru aceasta masura, gradul de contractare este de 100%, aceasta fiind 

totodata si masura cu cel mai mare procent de alocare din SDL, aproximativ o treime din totalul 

fondurilor nerambursabile disponibile. Asta reliefeaza faptul ca GAL Oltul Puternic a facut  animare 

corespunzatoare pentru masurile lansate, insa este putin in urma cu lansarea de apeluri de selectie, 

datorita faptului ca este un GAL nou, aflat la prima perioada de contractare si a avut nevoie de ceva 

timp pentru a se acomoda cu programul LEADER, de a realiza toate ghidurile si procedurile aferente 

masurilor propuse in cadrul SDL.  

Astfel, la nivel de SDL, la 01.10.2018 se inregistreaza urmatoarea situatie:   

Grad de contractare = 34,05% 

Gradul de absortie raportat la contractari = 0% 
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Gradul de absortie raportat la alocari = 0.% 

Nivelul actual al eficacității programului pare legat într‐o foarte mare măsură de succesul câtorva 

măsuri; datele, precum și sursele calitative, nu prezintă o funcționare comprehensivă a programului, 

ci o situație foarte diversificată, în care unele succese compensează, pentru moment, aspectele 

îngrijorătoare și întârzierile. 

Eficiența programului 

Nivelul de implementare a Strategiei este foarte scăzut pentru efectuarea unei analize cuprinzătoare 

și semnificative a eficienței cheltuielilor sale. 

Numărul redus de proiecte finalizate și concentrarea lor pe câteva măsuri impun realizarea evaluării 

într‐o etapă ulterioară în care programul se află într‐un stadiu mai avansat de implementare, pentru 

a putea formula concluzii pertinente. 

Relevanta programului 

Ca urmare a consultării tuturor actorilor locali intresati, a documentelor de planificare și a 

rapoartelor de monitorizare, evaluarea confirmă că prioritățile stabilite în SDL sunt in continuare 

relevante față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului. În același timp, 

analiza indicatorilor statistici și administrativi reflectă de fapt un progres relativ scăzut în dezvoltare, 

iar natura problemelor adresate nu a fost diminuată decât într-o formă redusă, ceea ce validează de 

fapt actualitatea problemelor și nevoilor adresate. Astfel, atât în baza analizei documentelor dar și a 

rezultatelor chestionarului aplicat se poate constata că obiectivele propuse în SDL continuă să fie 

relevante problemelor din teritoriul GAL, iar pentru atingerea rezultatelor scontate se impune o 

consecvență în adresarea acestora și în perioada ulterioară a implementării Strategiei. Până la 

01.10.2018, SDL a fost modificat o singura data, pentru a ajunge la versiunea în vigoare. Modificarea 

nu a avut un domeniu de aplicare astfel încât să modifice relevanța intervențiilor SDL, comparativ cu 

versiunea inițială. Pe de altă parte, în primii doi ani de implementare, nu s‐au produs schimbări 

relevante în contextul economic și social care ar necesita o reevaluare a relevanței intervenției 

Strategiei. 

Raportul de evaluare intermediara a SDL este intocmit de catre angajatii Grupului de Actiune Locala 

Oltul Puternic responsabili cu activitati de monitorizare, evaluare si control, respectiv: VOICAN 

Cristian, MIU Catalin si DURLA Andreea supervizati de responsabilul administrativ, doamna MICU 

Mihaela, in colaborare cu reprezentati ai unei societati de consultanta cu care GAL-ul a incheiat 

contract de consultanta pentru evaluarea SDL nr. 736 din data de 19.12.2018, valabil pana la 

31.01.2019 
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CONCLUZII SI RECOMANDARI 

 

 Domeniul de interventie 1B 
Concluzii: Masura M1/1B, care contribuie în mod direct la realizarea obiectivelor DI 1B, a inregistrat 

intârzieri semnificative în ceea ce privește implementarea. Până la data de 01.10.2018 nu a fost 

lansat niciun apel de selectie. Astfel nu se poate aprecia masura in care interventiile din cadrul SDL 

GAL Oltul Puternic au sprijinit consolidarea legăturilor dintre agricultură, producţia alimentară şi 

silvicultură, pe de o parte, şi cercetare şi inovare, pe de altă parte, inclusiv în scopul unei gestionări 

mai bune a mediului şi al unei performanţe de mediu îmbunătăţite. 

Recomandari:  

Este esential să se accelereze publicarea apelurilor de selectie pentru masura M1/1B. De asemenea, 

GAL Oltul Puternic trebuie sa continue sa informeze potențialii beneficiari cu privire la oportunitățile 

de finanțare pe masura M1/1B. 

 

 Domeniul de interventie 2A 
Concluzii: Masura M2/2A, care contribuie în mod direct la realizarea obiectivelor DI 2A, a inregistrat 

intârzieri semnificative în ceea ce privește implementarea. Până la data de 01.10.2018 nu a fost 

lansat niciun apel de selectie. Astfel nu se poate aprecia masura in care interventiile din cadrul SDL 

GAL Oltul Puternic au sprijinit imbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor 

agricole și la facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii 

participării pe piață și a orientării spre piață, precum și la diversificarea activităților agricole. 

Recomandari:  

Este esential să se accelereze publicarea apelurilor de selectie pentru masura M2/2A. De asemenea, 

GAL Oltul Puternic trebuie sa continue sa informeze potențialii beneficiari cu privire la oportunitățile 

de finanțare pe masura M2/2A. 

 

 Domeniul de interventie 2B 
Concluzii: Masura M3/2B, care contribuie în mod direct la realizarea obiectivelor DI 2B, a inregistrat 

intârzieri semnificative în ceea ce privește implementarea. Până la data de 01.10.2018 nu a fost 

lansat niciun apel de selectie. Astfel nu se poate aprecia masura in care interventiile din cadrul SDL 

GAL Oltul Puternic au sprijinit intrarea în sectorul agricol a unor fermieri calificaţi corespunzător şi, 

în special, reînnoirea generaţiilor. 

Recomandari:  

Este esential să se accelereze publicarea apelurilor de selectie pentru masura M3/2B. De asemenea, 

GAL Oltul Puternic trebuie sa continue sa informeze potențialii beneficiari cu privire la oportunitățile 

de finanțare pe masura M3/2B. 
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 Domeniul de interventie 6A 
Concluzii: Masura M4/6A, care contribuie în mod direct la realizarea obiectivelor DI 6A, a inregistrat 

intârzieri semnificative în ceea ce privește implementarea. Până la data de 01.10.2018 nu a fost 

lansat niciun apel de selectie. Astfel nu se poate aprecia masura in care interventiile din cadrul SDL 

GAL Oltul Puternic au sprijinit facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, 

precum și crearea de locuri de muncă. 

Recomandari:  

Este esential să se accelereze publicarea apelurilor de selectie pentru masura M4/6A. De asemenea, 

GAL Oltul Puternic trebuie sa continue sa informeze potențialii beneficiari cu privire la oportunitățile 

de finanțare pe masura M4/6A. 

 

 Domeniul de interventie 6B 
Concluzii: Avand in vedere datele obtinute pana in momentul de fata si rezultatele instrumentelor 

de evaluare utilizate in teritoriu, putem spune ca proiectele finantate prin intermediul masurilor 

M5/6B si M6/6B contribuie/vor contribui la dezvoltarea locala a teritoriului GAL Oltul Puternic. Dupa 

cum se observa si in cadrul SDL, cel mai mare procent al fondurilor nerambursabile disponibile in 

cadrul SDL au fost distribuite masurii M5/6B. Exista un mare interes pentru imbunatatirea 

atractivitatii teritoriului GAL, valorificarea potentialului local si crearea de noi oportunitati de 

angajare. In acelasi timp este foarte important ca populatia sa dispuna de servicii publice si 

infrastructuri de calitate, cat mai numeroase, iar accesul la acestea sa nu fie ingradit.  

Recomandari: 

Avand in vedere ca intr-un singur apel de selectie au fost contractate toate fondurile disponibile pe 

masura M5/6B, ar fi necesara in viitor o suplimentare de fonduri in cadrul acesteia. 

 

Aspecte privind obiectivele transversale: 

 Mediu 

Concluzii Exista la nivelul teritorului GAL beneficiari preocupati de aspectele ce tin de mediul 

inconjurator 

Recomandari:  

Acordarea de mai multa consultanta potentialilor beneficiari in ceea ce priveste mediul inconjurator. 
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 Inovare 

Concluzii: Pentru cea mai mare parte dintre benefiaiari, proiectele inovative reprezinta inca o 

necunoscuta pentru ei si atunci prefera ca in cadrul proiectelor pe care le intocmesc sa includa 

activitati care le sunt familiare. Totusi, acestia ar fi interesati ca pe viitor sa introduca noi tehnologii 

si metode de lucru. 

Recomandari:  

Acordarea de mai multa consultanta potentialilor beneficiari in ceea ce priveste inovarea. 

 

 Promovarea egalitatii de sanse si nediscriminarea 

Concluzii: Implementarea SDL (pana la 1 octombrie 2018), nu a fost afectată de nicio situație directă 

sau indirectă a discriminării, generată de procedurile de implementare. 

Recomandari:  

 Procedurile de implementare ar trebui revizuite pentru a introduce, cel puțin, un angajament 

formal al tuturor beneficiarilor de a respecta principiile egalității de gen și nediscriminării în 

implementarea proiectului, indiferent de tipologia măsurilor; 

 Ar trebui analizate procedurile de aplicare, selecție, contractare și verificare pentru a verifica 

măsura în care acestea necesită o revizuire în sensul de a se garanta respectarea efectivă a  

principiului accesibilității pentru persoanele cu handicap la investițiile sprijinite de SDL.
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SECTIUNEA 3: CONTEXT 

În perioada 2014‐2020, in teritoriul acoperit de GAL Oltul Puternic, în vederea asigurării unui cadru 

integrat pentru intervențiile ce vizează dezvoltarea mediului rural, este implementată Strategia de 

Dezvoltarea Locala elaborată la nivelul Grupului de Actiune Locala Oltul Puternic. 

Teritoriul GAL Oltul Puternic se compune din 21 comune, ce însumează împreună 138 de sate și 

cătune. În judeţul Olt se afla 16 comune, 5 în partea de NV (Grădinari, Teslui, Oporelu, Verguleasa, 

Cungrea), 5 în N (Vulturești, Dobroteasa, Vitomirești, Sâmburești, Făgețelu) și 6 în NE (Poboru, 

Spineni, Leleasca, Bărăști, Tătulești, Optași-Măgura), iar alte 5 comune se află SE județului Vâlcea 

(Comunele: Drăgoești, Olanu, Galicea, Stoilești, Dănicei). Populația totală a micro-regiunii este de 

45.083 locuitori, G.A.L.–ul are o suprafață de 1.044,82 km2 și o densitate de 43,05 locuitori/ km2. 

Niciuna dintre comune nu a fost membră a unui G.A.L. în perioada de programare 2007 – 2013. 

Microregiunea dispune  de întinse terenuri agricole cu productivitate mare în special pentru 

viticultură (podgoriile Sâmburești și Drăgășani), horticultură (zonă deluroasă), legumicultură (lunca 

Oltului) și cereale. 

Tinand cont de caracteristicile teritoriului, populatia desfasoara in principal activitati economice in 

cadrul exploatatiilor agricole, insa exista preponderent exploatatii cu productie mixta care nu sunt 

neaparat integrate pe piata agricola si care utilizeaza cea mai mare parte a productiei lor pentru auto-

consum. Mai mult, nivelul de fragmentare al acestor exploatatii este unul foarte ridicat, gradul de 

mecanizare este unul scazut iar pregatirea celor care detin exploatatii este, de asemenea, scazuta. In 

rest activitatea economică locală se bazează în special pe sectorul serviciilor și pe sectorul 

construcțiilor. Microîntreprinderile dețin cel mai important rol în economia locală avand cea mai 

mare cifra de afaceri agregată la nivel local și absorbind cea mai mare parte a forței de muncă. 

La nivelul teritoriului GAL Oltul Puternic, cele mai semnificative oportunitati se regasesc in 

urmatoarele domenii de actiune: cresterea viabilitatii exploatatiilor si a valorii adaugate a 

produselor, diversificarea activitatilor economice non-agricole, cresterea atractivitatii teritoriului in 

special pentru tineri, diversificarea facilitatilor de dezvoltare a teritoriului si promovarea incluziunii 

sociale. 

In ceea ce priveste parteneriatul, acesta reuneşte 62 de membri, după cum urmează: 21 parteneri 

publici, 31 parteneri privaţi si 10 reprezentanţi ai societăţii civile. 

Obiectivele principale ale SDL sunt:  

 Favorizarea competitivitatii agriculturii; 

 Asigurarea gestionarii durabile a resurselor naturale şi combaterea schimbărilor climatice 



Raport de evaluare Grupul de Actiune Locala Oltul Puternic 
 

11 
 

 Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunitățiilor rurale, inclusiv 

crearea și menținerea de locuri de muncă 

 

Atingerea obiectivelor se va realiza direct prin intermediul a 3 priorităţi: 

 P1.Încurajarea transferului de cunoştinţe şi a inovării în agricultură, în silvicultura şi în zonele 

rurale; 

 P2.creşterea viabilităţii exploataţiilor şi a competitivităţii tuturor tipurilor de agricultură în 

toate regiunile şi promovarea tehnologiilor agricole inovatoare şi a gestionarii durabile a 

pădurilor;  

 P6.Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în zonele 

rurale. 

 

Strategia este structurata in urmatoarele masuri, avand urmatoarele alocari financiare:  

 

 M1/1B Cooperarea în scopul creării de forme asociative, reţele şi clustere, grupuri 

operaţionale pentru diversificarea activităţilor rurale– 193.540,09 euro; 

 M2/2A Investiţii în active fizice– 193.538,74 euro 

 M3/2B Investiţii în exploataţii agricole şi pomicole – 270.640,02 euro; 

 M4/6A Înfiinţarea de activităţi non agricole–405.960 euro 

 M5/6B Dezvoltarea satelor– 710.430,10 euro 

 M6/6B Investiţii pentru dezvoltarea insfrastructurii sociale– 311.533,73 euro 
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SECTIUNEA 4: SCOPUL ȘI OBIECTIVELE EVALUĂRII 

Prezentul Raport are ca scop evaluarea Logicii Intervenției, a priorităților Strategiei, a progresului 

înregistrat în implementarea Strategiei, oferirea răspunsurilor la principalele întrebări de 

evaluare, precum și oferirea recomandărilor în vederea ajustării Strategiei. 

Obiectivele generale ale evaluării intermediare sunt următoarele: 

 Evaluarea progresului implementarii strategiei sub aspectul obiectivelor acesteia cu 

referire la rezultate și după caz, a indicatorilor de performanță; 

 Evaluarea eficacității și eficienței implementării strategiei și aprecierea modului în care au 

fost alocate resursele; 

 Sporirea calității planului de acțiuni și a implementării acesteia; 

 Examinarea propunerilor de modificare substanțială a strategiei. 

Obiectivele specifice ale evaluării intermediare sunt următoarele: 

 Aprecierea măsurii în care Planul de Acțiuni contribuie la atingerea obiectivelor setate în 

strategie; 

 Examinarea nivelului de utilizare a resurselor, a eficacității și a eficienței SDL, a impactului 

socio-economic al strategiei și a impactului acesteia asupra priorităților; 

 Identificarea factorilor care au contribuit la succesul sau eșecul implementării SDL, 

inclusiv din punct de vedere al sustenabilității și a bunelor practici; 

 Elaborarea concluziilor și recomandărilor în baza analizei efectuate; prezentarea de 

acțiuni concrete pentru a îmbunătăți calitatea strategiei și a implementării acesteia; 

 Examinarea măsurii în care prioritățile orizontale - oportunități egale pentru bărbați și 

femei; protecția mediului – au fost integrate în formele de suport; 

 Evaluarea cadrului de monitorizare (din punct de vedere al organizării, regularității și 

calității informației oferite; 

 Evaluarea sustenabilității surselor de date și a indicatorilor existenți; 

 Examinarea întrebărilor de evaluare. 

  

 

 



Raport de evaluare Grupul de Actiune Locala Oltul Puternic 
 

13 
 

SECTIUNEA 5: METODOLOGIA DE EVALUARE 

Abordarea metodologică a ținut cont de cele patru procese cheie în cadrul demersului de 

evaluare: Structurare, Observare, Analiză și Evaluare.  

 

 

 

 

 

 

Faza de structurare are scopul de a stabili înțelegerea clară a sarcinilor de evaluare și de a pregăti 

setul de informații și date, precum și instrumentele analitice necesare pentru a răspunde la 

întrebările de evaluare. 

Faza de observare are rolul de a identifica informațiile disponibile și relevante pentru procesul de 

evaluare a SDL. Pe parcursul acestei etape, echipa de evaluatori identifică sursele de informații, 

instrumentele și metodele de colectare a datelor, precum și metodele de verificare a valabilității 

și utilității datelor calitative și cantitative colectate. 

Faza de analiză presupune utilizarea unor metode și tehnici de procesare, compunere și 

sintetizare a informațiilor disponibile, dar și utilizarea unor instrumente și tehnici de triangulare 

a constatărilor, care să sporească gradul de credibilitate al concluziilor referitoare la efectele și 

impactul observate de evaluatori. 

În faza de apreciere/evaluare, echipa de experți evaluatori dezvoltă răspunsuri la toate 

întrebările de evaluare și formulează concluzii și recomandări în corespondență cu analizele 

efectuate în etapele anterioare. 

Instrumentele de evaluare au fost concepute și aplicate stratificat în dependentă de utilitatea și 

prin asigurarea triangulării datelor colectate, fiecare întrebare de evaluare urmând a fi cercetată 

prin prisma câtorva instrumente selectate pornind de la relevanța lor. În același timp, 

instrumentele de evaluare au fost ajustate ținând cont de caracterul formativ al Evaluării, care ar 

trebui să genereze o perspectivă de ameliorare a implementării ulterioare. 

Metodologia abordată pentru elaborarea prezentului raport de evaluare cuprinde o combinație 

de metode calitative: studiul/analiza documentelor/datelor administrative si observatia si 

cantitative: sondajul de opinie pe bază de chestionar. 

 

FAZA 1: 

STRUCTURAREA 

FAZA 2: 

OBSERVAREA 

FAZA 3:     

ANALIZA 

FAZA 4: 

EVALUAREA 
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Studiul/analiza documentelor; analiza datelor administrative - Reprezinta un proces de 

colectare și analiză a informațiilor relevante pentru evaluare, din surse scrise - ex. rapoarte de 

progres ale beneficiarilor de proiecte, date de monitorizare ale operațiunilor finanțate, 

documente rezultate ca urmare a implementării operațiunilor, analize socio-economice 

relevante pentru obiectivele strategiei, date statistice colectate de către diverse instituții cu 

relevanță pentru evaluarea implementării strategiei, documentelor publice (acte normative, 

strategii sectoriale, politici publice) etc; Informațiile colectate prin studiul documentelor oferă 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. 

Sursele in cadrul acestei metode au fost reprezentate de: 

- Strategia de dezvoltare locala a GAL Oltul Puternic; 

- Rapoarte de monitorizare realizate de GAL si transmise catre AM PNDR; 

- Arhiva GAL privind proiectele depuse de catre beneficiar; 

- Apelurile de selectie; 

- Ghidurile solicitantului cu anexele acestuia; 

- Rapoartele de evaluare si de selectie ale proiectelor; 

- Contractele de evaluare ale beneficiarilor; 

- Situatii privind platile transmise de catre Beneficiari; 

- Fisele de monitorizare ale beneficiarilor; 

- Centralizare chestionare, etc. 

Datele colectate au fost disponibile la sediul GAL Oltul Puternic sau au fost transmise de catre 

beneficiari (in format fizic sau prin e-mail). 

Aceasta metoda de evaluare a fost utilizata pentru a raspunde atat la intrebarile de evaluare 

aferente domeniilor de interventie, cat si la intrebarile de evaluare aferente unor teme de 

evaluare. 

Sondajul de opinie - Este o tehnică cantitativă de colectare a datelor prin adresarea de întrebări. 

Sondajul de opinie reprezintă o modalitate de a colecta informații de la un grup țintă prin 

intermediul unui chestionar. Grupurile țintă pot fi diverse: beneficiari de proiecte, non-

beneficiari, beneficiari indirecți (grupurile țintă ale operațiunilor finanțate), populația vizată de 

strategia de dezvoltare locală, întreprinderi/agenți economici, reprezentanți ONG etc. Sondajul 

de opinie se realizează prin aplicarea unui chestionar (conținând întrebări și variante posibile de 
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răspuns, dar și întrebări deschise, la care respondenții au posibilitatea să răspundă conform 

situației lor specifice) unei anumite părți din întreaga populație vizată (chestionarul se aplică doar 

subiecților din eșantion). 

Pentru utilizarea acestei metode de evaluare a fost redactat un chestionar cu un numar total de 

12 intrebari – 8 intrebari cu variante multiple de raspuns la alegere si 4 intrebari deschise -  care 

a fost distribuit  mai multor categorii de grupuri tinta: beneficiari ai proiectelor depuse in cadrul 

GAL, parteneri si alti actori locali din teritoriu (reprezentanti ONG, SRL sau persoane fizice). În 

vederea culegerii datelor necesare calculării indicatorilor complementari de rezultat s‐a utilizat 

selecția statistică aleatoare. A fost distribuit un nr. de 60 de chestionare. 

Observația – a fost utilizata pentru investigarea fenomenelor în cadrul lor natural de desfășurare 

(la fața locului), pentru a colecta informații detaliate privind implementarea și rezultatele 

intervențiilor din SDL. Metoda furnizează informații bogate asupra rezultatului observabil al 

intervenției, dar și privind influența contextului, luând totodată în considerare punctele de 

vedere ale principalilor actori și beneficiari. In cazul de fata, observația aduce informații 

importante privind plus-valoarea abordării LEADER, rezultatele strategiei si factorii care 

influențează implementarea acesteia.  

Observatia reprezinta o metoda de evaluare utilizata de catre GAL Oltul Puternic pe toata 

perioada de implementare a SDL, avand in vedere ca in procesul de desfasurare a activitatii lor, 

aproape zilnic intra in contact cu persoane/factori externi/beneficiari pe care ii poate observa, 

urmari, asculta din punct de vedere a perceptiei lor fata de programul LEADER, a constrangerilor 

pe care le au in procesul de elaborare/implementare a proiectelor, a reticentelor de a depune 

proiecte, a nemultumirilor privind desfasurarea activitatii GAL sau din punct de vedere a 

necesitatilor satisfacute de activitatea GAL. Metoda observatiei a fost pusa in practica de catre 

toti angajatii GAL Oltul Puternic. 
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DIFICULTATI SI LIMITARI ALE METODOLOGIEI UTILIZATE 

 

Metodologia utilizata Dificultati sau limitari metodologice identificate 

Studiul/Analiza 
documentelor; 
Analiza datelor 
administrative 

Majoritatea masurilor nu au fost lansate pana la data de 1 octombrie 
2018; 

Nu exista cheltuieli angajate pana la date de 1 octombrie; 

Documentele prezinta mai degraba o imagine a unor rezultate 
concrete, reliefand mai putin problemele reale cu care se confrunta 
beneficiarii; 

GAL-ul are la dispozitie un volum destul de mare de documnete 
relevante, astfel a fost investit destul timp in sortarea si selectarea 
informatiilor prioritare; 

Informațiile au fost colectate ca atare, fără posibilitatea de a adresa 
în mod imediat întrebări de clarificare; 

Documentele au fost întocmite cu alte scopuri decât cele ale evaluării, 
astfel anuite documente au continut doar o parte din informaţia 
necesara sau au fost intocmite intr-un format mai putin prietenos cu 
forma necesara in scopul evaluarii 

Observatia Necesitatea unui timp mai indelungat pentru colectarea datelor 

A necesitat o pregatire din punct de vedere mental, cognitiv, 
emotional, a persoanelor raspunzatoare de procesul de observatie. 

Sondajul de opinie Perceptia persoanelor intervievate este una subiectiva si este posibil 
sa nu reflecte realitatea in proportie de 100%; 

Nu toti respondentii contactati intr-o prima faza au raspuns solicitarii 
de completare de chestinare, fiind necesar de a investi un timp 
suplimentar in contactarea altor persoane dispuse sa raspunda la 
intrebari; 

O parte a respondentilor nu cunosteau foarte bine cum functioneaza 
sistemul LEADER si atunci raspunsurile lor e posibil sa fi fost irelevante 

Esantionul stabilit pentru completarea chestionarului a fost unul 
destul de mic, iar metoda de selectie a fost cea aleatorie. 

Stadiul actual de implementare implică o analiză parțială a efectelor 

strategiei și, în special, a proiectelor finanțate; 
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SECTIUNEA 6: DESCRIEREA TERMENILOR CHEIE AI PROGRAMULUI – ÎNTREBĂRILE DE EVALUARE SPECIFICE ȘI 

COMUNE, CRITERII DE EVALUARE/ANALIZĂ, NIVELURI ȚINTĂ 

Pentru evaluarea intermediara a SDL GAL Oltul Puternic, sunt furnizate răspunsuri la 5 întrebări de evaluare aferente domeniilor de 

interventie si la 9 întrebări de evaluare, aferente unor teme de evaluare. Fiecărei întrebări de evaluare i‐au fost asociate unul sau mai 

multe criterii de evaluare/analiză. Alături de criteriile de evaluare/analiză, pentru fiecare întrebare de evaluare a fost delimitată 

contribuția relevantă a unuia sau mai multor indicatori de realizare și de rezultat. (în cazul în care nu au fost identificați indicatori de 

rezultat și/sau de impact relevanți în raport cu o anumită întrebare de evaluare, răspunsul la respectiva întrebare a fost elaborat în 

baza informațiilor colectate din alte surse de date precum cercetarea de birou, observatia, centralizarea chestionarelor, etc.). 

 

6.1 TABEL – FORMULAREA INTREBARILOR DE EVALUARE, AFERENTE DOMENIILOR DE INTERVENTIE 

 

Intrebare de evaluare 
Domeniu 

prioritar 

Masuri care 
contribuie la 

formulare 
raspuns 

Termeni cheie ai evaluării/ criterii 

de evaluare 
Indicatori 

1. În ce măsură au sprijinit 
intervenţiile din SDL GAL Oltul 
Puternic consolidarea legăturilor 
dintre agricultură, producţia 
alimentară şi silvicultură, pe de o 
parte, şi cercetare şi inovare, pe de 
altă parte, inclusiv în scopul unei 
gestionări mai bune a mediului şi al 
unei performanţe de mediu 
îmbunătăţite? 

1B M1/1B 
 

 A fost stabilită o colaborare pe 
termen lung între agricultură, 
producția de alimente și silvicultură, 
entități și instituții de cercetare și 
inovare 
 Au fost implementate operațiuni 
de cooperare între agricultură, 
producția alimentară și silvicultură, 
pe de o parte, și cercetare și inovare, 
pe de altă parte, în scopul unei 

 

 Numărul total de 

operațiuni de cooperare 

sprijinite în cadrul 

măsurii de cooperare 

[articolul 35 din 

Regulamentul (UE), nr. 

1305/2013] 

 Cheltuieli publice totale 
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gestionări mai bune a mediului și al 
unei performanțe de mediu 
îmbunătățite 

 Numar locuri de munca 

2. In ce masura au contribuit 

interventiile din cadrul SDL GAL 

Oltul Puternic la imbunătățirea 

performanței economice a tuturor 

exploatațiilor agricole și la 

facilitarea restructurării și 

modernizării exploatațiilor, în 

special în vederea creșterii 

participării pe piață și a orientării 

spre piață, precum și la 

diversificarea activităților agricole? 

2A 

 

 

M2/2A 
 

 Fermele au fost modernizate 

 Cresterea competitivitatii agricole 

din punct de vedere al locuitorilor 

GAL 

 Locuri de munca nou create 

 

 Cheltuieli publice totale 

 Numar de exploataţii 

agricole/ beneficiari 

sprijiniţi 

 Numar de locuri de 
muncă  
 

3. În ce măsură au sprijinit 

intervenţiile din SDL intrarea în 

sectorul agricol a unor fermieri 

calificaţi corespunzător şi, în 

special, reînnoirea generaţiilor? 

2B M3/2B  Fermieri calificați corespunzător 

au intrat în sectorul agricol 

 Cheltuieli publice 

totale 

 Numar de exploataţii 

agricole/ beneficiari 

sprijiniti; 

 Numar de locuri de 
munca  

4. In ce masura au sprijinit 
interventiile din cadrul SDL GAL 
Oltul Puternic facilitarea 
diversificării, a înființării și a 
dezvoltării de întreprinderi mici, 

6A M4/6A 
 

 Au fost create locuri de muncă 

 Au fost create întreprinderi mici 

 Întreprinderile mici și‐au 

diversificat activitatea economică 

 Cheltuieli publice 

efectuate; 

 Număr de locuri de 

munca create; 
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precum și crearea de locuri de 
muncă? 
 

 Număr de 

intreprinderi 

sprijinite; 

5. In ce măsură au sprijinit 
intervenţiile SDL GAL Oltul Puternic 
dezvoltarea locală in teritoriul 
GAL? 

6B M5/6B 
M6/6B 

 S‐au creat oportunități de 

angajare prin intermediul SDL 

 Accesul la servicii și la 

infrastructura locală s‐a 

îmbunătățit 

 Serviciile și infrastructura locală s‐

au îmbunătățit 

 Persoanele din zonele rurale au 

beneficiat de pe urma acțiunilor 

locale 

 Accesul la servicii sociale pentru 

comunitatile marginalizate, cu risc 

de saracie sau excluse social a 

crescut 

 Cheltuieli publice 

totale 

 Populație neta care 

beneficiază de 

servicii/infrastructuri 

imbunatatite 

 Numar de proiecte 

sprijinite 

 Perceptia locuitorilor 

GAL privind 

contributia 

interventiilor din 

cadrul SDL la 

dezvoltarea serviciilor 

de baza si a 

infrastructurilor si 

cresterea accesului la 

acestea. 
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6.2 TABEL – FORMULAREA INTREBARILOR  DE EVALUARE, AFERENTE UNOR TEME DE EVALUARE 

 

Tema Intrebari de evaluare Criterii de evaluare Indicatori de evaluare 

Logica de intervenție a 

strategiei 

1. Este inca relevanta 
strategia de dezvoltare locala 
a GAL Oltul Puternic față de 
nevoile și potențialul de 
dezvoltare din teritoriu ? 

• Nevoile de la momentul 

elaborării SDL până în prezent 

au rămas la fel, s-au modificat 

 Perceptia locuitorilor GAL Oltul 

Puternic privind relevanta SDL GAL 

Oltul Puternic fata de nevoile și 

potențialul de dezvoltare din 

teritoriu. 

Eficacitatea şi eficienţa 

operaţiunilor şi 

contribuţia lor la 

obţinerea rezultatelor şi a 

impactului prevăzute de 

strategie 

2. 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? 

•Proiecte contractate in 
valoare de 
•Proiecte platite in valoare de 
 

•Gradul de contractare (raportul 

dintre valoarea contractelor 

beneficiarilor si alocari) 

•Gradul de absortie raportat la 

contractari (raportul intre platile 

efectuate de beneficiari si valoarea 

cntractelor semnate cu AFIR) 

•Gradul de absortie raportat la 

alocari (raportul intre platile 

efectuate de beneficiari si alocari) 

Mecanismul de 

implementare al 

strategiei 

3. Cat de bine au 
relationat angajatii GAL Oltul 
Puternic cu beneficiarii 
proiectelor finantate prin 
GAL? 

•Relationare echipa GAL – 
beneficiari (sau posibili 
beneficiari)  
•Instruirea beneficiarilor de 

proiecte 

•Perceptia beneficiarilor proiectelor 

finantate prin GAL  privind 

relationarea cu angajatii GAL Oltul 

Puternic 
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Valoarea adăugată 

datorată metodei LEADER 

4. Interventiile din cadrul 
Strategiei de dezvoltare locala 
a GAL Oltul Puternic  au adus 
plus valoare in teritoriu? 

• Capitalul social s-a 

îmbunătățit 

• Guvernanța locală s-a 

îmbunătățită la nivel local 

• Rezultele implementării SDL-

urilor au generat 

îmbunătățirea calității vieții în 

teritoriul vizat de strategie 

•Modalitatea prin care 
masurile din SDL aduc plus 
valoare in teritoriu 
 

 Perceptia populatiei din teritoriul 

GAL privind gradul in care 

interventiile din SDL au adus plus 

valoare teritoriului 

Abordarea inovativa 

LEADER 

5. In ce masura 
interventiile din cadrul SDL 
GAL Oltul Puternic au sprijinit 
inovarea? 

Modalitatea de sprijinire a 
inovarii 

 

Protectia mediului 6. In ce masura 
interventiile din cadrul SDL 
GAL Oltul Puternic au 
contribuit la protectia 
mediului? 

Modalitatea in care SDL GAL 
Oltul Puternic contribuie la 
protectia mediului 

 

Egalitatea de sanse si 

nediscriminarea 

7. In ce masura au fost 
respectate promovarea 
egalitatii intre barbati si femei 
si nediscriminarea pe durata 
implementarii SDL? 

•Respectarea egalitatii de 
sanse intre femei si barbati si 
nediscriminarea in toate 
etapele de implementare a 
strategiei 

Perceptia locuitorilor din teritoriul 

GAL privind promovarea egalitatii 

intre barbati si femei si 

nediscriminarea pe durata 

implementarii SDL GAL Oltul 

Puternic. 
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Cooperarea 8. A desfasurat GAL Oltul 
Puternic actiuni de 
cooperare?  

•Proiecte de cooperare 
realizate de GAL 

Nr. proiecte de cooperare 

Functionarea Grupului de 

Actiune Locala Oltul 

Puternic 

9. Ce actiuni a intreprins 
GAL Oltul Puternic in scopul 
implementarii cu succes a 
Strategiei de dezvoltare 
locala? 

 Actiuni de instruire pentru 
angajatii GAL si liderii locali 

 Actiuni de animare a 
teritoriului 

Nr. cursuri de instruire organizate 
Nr. de persoane instruite 
Nr. materiale de animare realizate 
Nr. intalniri de animare realizate 
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6.3 METODOLGIA UTILIZATA PENTRU A RASPUNDE INTREBARILOR DE EVALUARE 

 

Abordarea metodologica propusa pentru evaluarea intermediara a implementarii Strategiei de 

Dezvoltare Locala a GAL Oltul Puternic este formata dintr-un mix de metode de analiză cantitativă 

și analiză calitativă prin intermediul cărora se va asigura caracterul comprehensive și acuratețea 

rezultatelor procesului de evaluare. 

 

Tabelul următor prezintă metodologia utilizată pentru formularea răspunsurilor la întrebările de 

evaluare, aferente domeniilor de interventie. 

 

Intrebarea de evaluare 

Domeniu 

de 

interventie 

Studiul 

documentelor 
Observatia 

Sondajul 

de 

opinie 

1.În ce măsură au sprijinit intervenţiile 
din SDL GAL Oltul Puternic  consolidarea 
legăturilor dintre agricultură, producţia 
alimentară şi silvicultură, pe de o parte, 
şi cercetare şi inovare, pe de altă parte, 
inclusiv în scopul unei gestionări mai 
bune a mediului şi al unei performanţe 
de mediu îmbunătăţite? 

1B √ √ - 

2. In ce masura au contribuit 

interventiile din cadrul SDL GAL Oltul 

Puternic la imbunătățirea performanței 

economice a tuturor exploatațiilor 

agricole și la facilitarea restructurării și 

modernizării exploatațiilor, în special în 

vederea creșterii participării pe piață și 

a orientării spre piață, precum și la 

diversificarea activităților agricole? 

2A √ √ √ 

3. În ce măsură au sprijinit intervenţiile 

din SDL intrarea în sectorul agricol a 

unor fermieri calificaţi corespunzător şi, 

în special, reînnoirea generaţiilor? 

2B √ √ - 

4. In ce masura au sprijinit interventiile 
din cadrul SDL GAL Oltul Puternic 
facilitarea diversificării, a înființării și a 

6A √ √ √ 
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dezvoltării de întreprinderi mici, 
precum și crearea de locuri de muncă? 

5. In ce măsură au sprijinit intervenţiile 
SDL GAL Oltul Puternic dezvoltarea 
locală in teritoriul GAL? 

6B √ √ √ 

 

Tabelul următor prezintă metodologia utilizată pentru formularea răspunsurilor la întrebările  

de evaluare,  aferente unor teme de evaluare. 

Intrebarea de evaluare Tema de evaluare Studiul 

documentelor 

Observatia Sondajul 

de opinie 

1. Este inca relevanta 
strategia de dezvoltare 
locala a GAL Oltul Puternic 
față de nevoile și 
potențialul de dezvoltare 
din teritoriu? 

Logica de intervenție a 

strategiei 

√ √ √ 

2. 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? 

Eficacitatea şi eficienţa 

operaţiunilor şi 

contribuţia lor la 

obţinerea rezultatelor 

şi a impactului 

prevăzute de strategie 

√ - - 

3. Cat de bine au 
relationat angajatii GAL 
Oltul Puternic cu 
beneficiarii proiectelor 
finantate prin GAL? 

Mecanismul de 

implementare al 

strategiei √ √ √ 

4. Interventiile din 
cadrul Strategiei de 
Dezvoltare Locala a GAL 
Oltul Puternic  au adus 
plus valoare in teritoriu? 

Valoarea adăugată 

datorată metodei 

LEADER √ √ √ 

5. In ce masura 
interventiile din cadrul 
SDL GAL Oltul Puternic au 
sprijinit inovarea? 

Abordarea inovativa 

LEADER √ √ - 

6. In ce masura 
interventiile din cadrul 

Protectia mediului √ √ - 
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SDL GAL Oltul Puternic au 
contribuit la protectia 
mediului? 

7. In ce masura au 
fost respectate 
promovarea egalitatii 
intre barbati si femei si 
nediscriminarea pe durata 
implementarii SDL? 

Egalitatea de sanse si 

nediscriminarea 

√ √ √ 

8. A desfasurat GAL 
Oltul Puternic actiuni de 
cooperare?  

Cooperarea 
√ - - 

9. Ce actiuni a 
intreprins GAL Oltul 
Puternic in scopul 
implementarii cu succes 
a Strategiei de 
Dezvoltare Locala? 

Functionarea Grupului 
de Actiune Locala 
Oltul Puternic √ - - 
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SECTIUNEA 7: RASPUNS LA INTREBARILE DE EVALUARE, CONSTATĂRI 

ȘI CONCLUZII 

7.1 Intrebari de evaluare aferente domeniilor de interventie: 

 

Intrebarea de evaluare aferenta domeniilor de interventie nr. 1. În ce măsură au sprijinit 

intervenţiile din SDL GAL Oltul Puternic  consolidarea legăturilor dintre agricultură, producţia 

alimentară şi silvicultură, pe de o parte, şi cercetare şi inovare, pe de altă parte, inclusiv în 

scopul unei gestionări mai bune a mediului şi al unei performanţe de mediu îmbunătăţite? 

Domenii de interventie aferente: 1B 

Lista masurilor care contribuie la aceste domenii de interventie 

M1/1B Cooperarea în scopul creării de forme asociative, reţele şi clustere, grupuri operaţionale 

pentru diversificarea activităţilor rurale 

Obiective specifice masura M1/1B 

Sprijinirea înfiinţării de forme colective (cooperative, grupuri de producători), clustere şi 

reţele pentru:  

 cooperarea în vederea procesării în comun a produselor în lanţul scurt,  

 cooperarea în vederea depozitarii şi ambalării în comun a produselor în lanţul scurt, 

 cooperarea în vederea organizării vânzării pe piaţa locală, cooperarea în vederea 

promovării legate de această activitate şi identificarea clienţilor finali,  

 cooperarea în vederea aplicării schemelor de calitate,  

 cooperarea intre micii operatori în ceea ce priveşte organizarea de procese de lucru 

comune şi partajarea echipamentelor şi a resurselor şi pentru dezvoltarea şi/sau 

comercializarea de servicii turistice aferente turismului rural,  

 cooperarea în vederea diversificării activităţilor agricole în direcţia activităţilor privind 

sănătatea, integrarea socială, agricultura sprijinită de comunitate, educaţia cu privire la 

mediu şi alimentaţie. 

Metode aplicate 

Raspunsul la intrebarea de evaluare aferenta domeniilor de interventie nr. 1 se bazeaza pe 

utilizarea urmatoarelor instrumente cantitative si calitative: studiul documentelor si observatia  

Provocari/Riscuri/Probleme 

Masura M1/1B nu a fost inca lansata 

Valori indicative ale indicatorilor si surse de date 
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Masura Indicator de rezultat 

comuni 

Valoare propusa 

prin SDL 

Valoare realizata pana la 1 

octombrie 2018 

M1/1B 

Numărul total de 

operațiuni de cooperare 

sprijinite în cadrul măsurii 

de cooperare [articolul 35 

din Regulamentul (UE), nr. 

1305/2013] 

2 0 

Cheltuieli publice efectuate 193.540,09 euro 0 

Numar  locuri de munca  2 0 
 

Raspunsul la intrebarea de evaluare. 

Pana la 1 octombrie 2018, GAL Oltul Puternic nu a lansat inca masura M1/1B Cooperarea în 

scopul creării de forme asociative, reţeleşi clustere, grupuri operaţionale pentru diversificarea 

activităţilor rurale.  

Avand in vedere ca, inca nu a fost lansat un apel de selectie in cadrul masurii M1/1B, in acest 

stadiu al evaluarii nu este posibil sa se raspunda la aceasta intrebare. 

Concluzii si recomandari 

Concluzii: În vederea aprecierii criteriilor de evaluare asociate acestei întrebări de evaluare, 

trebuie considerat faptul că masura M1/1B, care contribuie în mod direct la realizarea 

obiectivelor DI 1B, a inregistrat intârzieri semnificative în ceea ce privește implementarea. Până 

la data de 01.10.2018 nu a fost lansat niciun apel de selectie. 

Recomandari: 

Este esential să se accelereze publicarea apelurilor de selectie pentru masura M1/1B. 

De asemenea, GAL Oltul Puternic trebuie sa continue sa informeze potențialii beneficiari cu 

privire la oportunitățile de finanțare pe masura M1/1B. 

 

Intrebarea comuna de evaluare aferenta domeniilor de interventie nr. 2. In ce masura au 

contribuit interventiile din cadrul SDL GAL Oltul Puternic la imbunătățirea performanței 

economice a tuturor exploatațiilor agricole și la facilitarea restructurării și modernizării 

exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, 

precum și la diversificarea activităților agricole? 

Domenii de interventie aferente: 2A 

Lista masurilor care contribuie la aceste domenii de interventie 

M2/2A Investiţii în active fizice 

Obiective specifice masura M2/2A 
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Masura contribuie la prioritatea /prioritatile prevazute la art. 5, Reg.(UE) nr. 1305/2013  

P2: Cresterea viabilitatii exploatatiilor si a competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura in 

toate regiunile si promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionarii durabile a 

padurilor 

P3: Promovarea organizarii lantului alimentar, inclusiv procesarea si comercializarea 

produselor agricole, a bunastarii animalelor si gestionarii riscurilor in agricultura 

P4: Refacerea, conservarea si consolidarea ecosistemelor legate de agricultura si silvicultura 

P5: Promovarea utilizarii eficiente a resurselor si sprijinirea tranzitiei catre o economie cu 

emisii reduse de carbon si rezilienta la schimbarile climatice in sectoarele agricol, alimentar si 

silvic. 

Metode aplicate 

Raspunsul la intrebarea de evaluare aferenta domeniilor de interventie nr. 2 se bazeaza pe 

utilizarea urmatoarelor instrumente cantitative si calitative: studiul documentelor si observatia  

Provocari/Riscuri/Probleme 

Masura M2/2A nu a fost inca lansata 

Valori indicative ale indicatorilor si surse de date 

 

Masura Indicator de rezultat 

comuni 

Valoare propusa 

prin SDL 

Valoare realizata pana la 1 

octombrie 2018 

M2/2A 

Nr. de exploatatii 

agricole/beneficiari 

sprijiniti 

4 0 

Cheltuieli publice 

efectuate 
193.538,74 euro 0 

Numar de locuri de munca  4 0 

 

 

Raspunsul la intrebarea de evaluare 

Pana la 1 octombrie 2018, GAL Oltul Puternic nu a lansat inca masura M2/2A Investiţii în active 

fizice 

Avand in vedere ca, inca nu a fost lansat un apel de selectie in cadrul masurii M2/2A, in acest 

stadiu al evaluarii nu este posibil sa se raspunda la aceasta intrebare. 

Concluzii si recomandari 

Concluzii: În vederea aprecierii criteriilor de evaluare asociate acestei întrebări de evaluare, 

trebuie considerat faptul că masura M2/2A, care contribuie în mod direct la realizarea 
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obiectivelor DI 2A, a inregistrat intârzieri semnificative în ceea ce privește implementarea. 

Până la data de 01.10.2018 nu a fost lansat niciun apel de selectie. 

Recomandari: 

Este esential să se accelereze publicarea apelurilor de selectie pentru masura M2/2A. 

De asemenea, GAL Oltul Puternic trebuie sa continue sa informeze potențialii beneficiari cu 

privire la oportunitățile de finanțare pe masura M2/2A. 

 

 

Intrebarea comuna de evaluare aferenta domeniilor de interventie nr. 3. În ce măsură au 

sprijinit intervenţiile din SDL intrarea în sectorul agricol a unor fermieri calificaţi corespunzător 

şi, în special, reînnoirea generaţiilor? 

Domenii de interventie aferente: 2B 

Lista masurilor care contribuie la aceste domenii de interventie 

M3/2B Investiţii în exploataţii agricole şi pomicole 

Obiective specifice masura M3/2B 

 Sprijinirea instalării tinerilor fermieri și stimularea acestora ; 

 Încurajarea aplicării principiului valorificării producției prin intermediul formelor 

asociative; 

 Valorificarea resurselor locale prin prioritizarea sectoarelor zootehnic (apicultură, 

ovine, caprine, bovine) și sectorul legumiculturii; 

 Reducerea fenomenului de depopulare a satelor și de îmbătrânire a fermierilor. 

Metode aplicate 

Raspunsul la intrebarea de evaluare aferenta domeniilor de interventie nr. 3 se bazeaza pe 

utilizarea urmatoarelor instrumente cantitative si calitative: studiul documentelor si observatia  

Provocari/Riscuri/Probleme 

Masura M3/2B nu a fost inca lansata 

Valori indicative ale indicatorilor si surse de date 

 

Masura Indicator de rezultat 

comuni 

Valoare propusa 

prin SDL 

Valoare realizata pana la 1 

octombrie 2018 

M3/2B 

 

Nr. de exploatatii 

agricole/beneficiari 

sprijiniti 

4 0 

Cheltuieli publice totale 270.640,02 euro 0 

Numar de locuri de munca 4 0 
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Raspunsul la intrebarea de evaluare 

Pana la 1 octombrie 2018, GAL Oltul Puternic nu a lansat inca masura M3/2B Investiţii în 

exploataţii agricole şi pomicole. 

Avand in vedere ca, inca nu a fost lansat un apel de selectie in cadrul masurii M3/2B, in acest 

stadiu al evaluarii nu este posibil sa se raspunda la aceasta intrebare. 

Concluzii si recomandari 

Concluzii: În vederea aprecierii criteriilor de evaluare asociate acestei întrebări de evaluare, 

trebuie considerat faptul că masura M3/2B, care contribuie în mod direct la realizarea 

obiectivelor DI 2B, a inregistrat intârzieri semnificative în ceea ce privește implementarea. Până 

la data de 01.10.2018 nu a fost lansat niciun apel de selectie. 

Recomandari: 

Este esential să se accelereze publicarea apelurilor de selectie pentru masura M3/2B. 

De asemenea, GAL Oltul Puternic trebuie sa continue sa informeze potențialii beneficiari cu 

privire la oportunitățile de finanțare pe masura M3/2B. 

 

Intrebarea comuna de evaluare aferenta domeniilor de interventie nr. 4. In ce masura au 

sprijinit interventiile din cadrul SDL GAL Oltul Puternic facilitarea diversificării, a înființării și a 

dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă? 

Domenii de interventie aferente: 6A 

Lista masurilor care contribuie la aceste domenii de interventie 

M4/6A Infiintarea de activitati neagricole 

Obiective specifice masura M4/6A 

 diversificarea economiei teritoriul GAL OP, dezvoltarea economică a zonei şi eradicarea 

sărăciei 

 dezvoltarea serviciilor pentru populaţie şi alte activităţi economice 

 crearea de locuri de muncă de calitate în teritoriul GAL OP 

 încurajarea menținerii și dezvoltării activităților meșteșugărești tradiționale 

 dezvoltarea turismului prin încurajarea înfiinţării tuturor tipurilor de  structuri de 

cazare, baze de agrement etc. 

Metode aplicate 

Raspunsul la intrebarea de evaluare aferenta domeniilor de interventie nr. 4 se bazeaza pe 

utilizarea urmatoarelor instrumente cantitative si calitative: studiul documentelor si observatia  

Provocari/Riscuri/Probleme 

Masura M4/6A nu a fost inca lansata 

Valori indicative ale indicatorilor si surse de date 
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Masura Indicator de rezultat 

comuni 

Valoare propusa 

prin SDL 

Valoare realizata pana la 1 

octombrie 2018 

M4/6A 

Nr. de intreprinderi 

sprijinite sprjinite 
- 0 

Cheltuieli publice totale 405.960 euro 0 

Numar de locuri de munca 

create 
6 0 

 

 

Raspunsul la intrebarea de evaluare 

Unul din obiectivele principale ale GAL Oltul Puternic il reprezinta crearea de noi locuri de 

munca (acesta reprezentand inclusiv criteriu de selectie al Strategiei de Dezvoltare Locala). 

Pana la 1 octombrie 2018, GAL Oltul Puternic nu a lansat inca masura M4/6A Infiintarea de 

activitati neagricole 

Avand in vedere ca, inca nu a fost lansat un apel de selectie in cadrul masurii M4/6A, in acest 

stadiu al evaluarii nu este posibil sa se raspunda la aceasta intrebare 

Concluzii si recomandari 

Concluzii: În vederea aprecierii criteriilor de evaluare asociate acestei întrebări de evaluare, 

trebuie considerat faptul că masura M4/6A, care contribuie în mod direct la realizarea 

obiectivelor DI 6A, a inregistrat intârzieri semnificative în ceea ce privește implementarea. 

Până la data de 01.10.2018 nu a fost lansat niciun apel de selectie. 

Recomandari: 

Este esential să se accelereze publicarea apelurilor de selectie pentru masura M4/6A. 

De asemenea, GAL Oltul Puternic trebuie sa continue sa informeze potențialii beneficiari cu 
privire la oportunitățile de finanțare pe masura M4/6A. 

 

Intrebarea comuna de evaluare aferenta domeniilor de interventie nr. 5. In ce măsură au 

sprijinit intervenţiile SDL GAL Oltul Puternic dezvoltarea locală in teritoriul GAL? 

Domenii de interventie aferente: 6B 

Lista masurilor care contribuie la aceste domenii de interventie 

M5/6BDezvoltarea satelor 

M6/6B Investiţii pentru dezvoltarea infrastructurii sociale 

Obiective specifice M5/6B 
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 dezvoltarea infrastructurii la scara mica  

 crearea de locuri de muncă în mediul rural 

 conservarea moștenirii rurale şi a tradiţiilor locale  

 reducerea gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială  

 valorificarea patrimoniului cultural si natural 

Obiective specifice M6/6B 

 imbunătățirea calităţii serviciilor sociale locale prin investiţii în infrastructura sociala 

 imbunătăţirea calităţii vieţii prin furnizarea de servicii sociale adaptate fiecărui grup 

vulnerabil 

 creşterea speranţei de viaţă prin oferirea de servicii sociale continue la un nivel 

profesional ridicat, în special categoriilor de persoane care prezintă un risc ridicat 

 investiţii în crearea, îmbunatăţirea, adaptarea la standardele de funcţionare în 

siguranţă a infrastructurii sociale, incluzând şi investiţii în producere de energie din 

surse regenerabile şi de economisire a energiei 

Metode aplicate 

Raspunsul la intrebarea comuna de evaluare aferenta domeniilor de interventie nr. 5 se 

bazeaza pe utilizarea urmatoarelor instrumente cantitative si calitative: studiul documentelor, 

observatia si sondajul de opinie cu instrumentul sau: chestionarul. 

Provocari/Riscuri/Probleme 

In cadrul masurii M5/6B nu exista proiecte finalizate 

Pe masura M6/6B inca nu a fost contractat proiectul selectat de GAL. 

Valori indicative ale indicatorilor si surse de date 

Cuantificarea indicatorilor comuni de rezultat și de realizare se bazează pe date colectate prin 

sistemul de monitorizare. 

Masura Indicator de rezultat 

comuni 

Valoare propusa 

prin SDL 

Valoare realizata pana la 1 

octombrie 2018 

M5/6B 

Nr. de proiecte 

sprijinite  
- 17 proiecte contractate  

Cheltuieli  publice 

totale 
710.430,10 710.119,26 euro contractati 
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Populatia neta care 

beneficiaza de 

servicii/infrastructuri 

imbunatatite: 

5.000 locuitori 

38.334 locuitori din 17 comune 

unde au fost implementate 

proiecte 

Perceptia locuitorilor 

GAL privind 

dezvoltarea 

serviciilor de baza si a 

infrastructurilor si 

crestrea accesului la 

acestea. 

- 

58,33% din persoanele 

intervievate considera ca 

interventiile propuse in cadrul 

Strategiei de Dezvoltare Locala a 

GAL Oltul Puternic au contribuit la 

dezvoltarea serviciilor de baza si a 

infrastructurilor si  la cresterea 

accesului la acestea intr-o masura 

foarte mare, iar 41,67% considera 

ca interventile au contribuit intr-o 

masura mare. 

M6/6B 

Nr. de proiecte 

sprijinite  
- 

1 proiect selectat de GAL aflat 

momentan in evaluare la AFIR 

Cheltuieli  publice 

totale 
311.533,73 euro 0 

Populatia neta care 

beneficiaza de 

servicii/infrastructuri 

imbunatatite: 

2.500 locuitori 0 

 

Raspunsul la intrebarea de evaluare 

SDL GAL Oltul Puternic sprijina dezvoltarea locala in teritoriul GAL, prin punerea in aplicare a 

masurilor M5/6B si M6/6B, care promoveaza imbunatatirea serviciilor si infrastructurilor din 

teritoriu si cresterea accesului la acestea. 

In cazul masurii M5/6B, GAL Oltul Puternic a contractat deja 99,96% din fondurile disponibile 

pe masura.  

Prin intermediul proiectelor ce vor fi implementate la nivelul GAL Oltul Puternic, se vor 

imbunatati urmatoarele servicii si infrastructuri de la nivelul teritoriului:  

 Imbunatatire infrastructura sportiva la nivelul comunei Teslui, jud. Olt prin 

implementarea proiectului “AMENAJARE TEREN DE SPORT IN COMUNA TESLUI, JUDETUL  

OLT” 
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 Imbunatatirea serviciilor publice de deservire a populatiei in situatie de urgenta la 

nivelul localitatii Olanu, jud. Valcea prin implementarea proiectului “DOTAREA SERVICIULUI 

VOLUNTAR  PENTRU SITUATII DE URGENTA DIN COMUNA OLANU JUDETUL VALCEA” 

 Imbunatatirea serviciilor publice de deservire a populatiei in comuna Dobroteasa jud. 

Olt, prin implementarea proiectului “ACHIZITIE MINIEXCAVATOR  IN COMUNA DOBROTEASA, 

JUDETUL OLT” 

 Imbunatatire infrastructura sportiva la nivelul comunei Dragoesti, jud. Valcea prin 

implementarea proiectului “CONSTRUIRE TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL TIP II, 

IMPREJMUIRE SI INSTALATIE DE NOCTURNA” 

 Imbunatatirea serviciilor publice de deservire a populatiei in comuna Stoilesti jud. 

Valcea, prin implementarea proiectului “DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII LA SCARA MICA 

PENTRU IMBUNATATIREA SERVICIILOR LOCALE DE BAZA DIN COMUNA STOILESTI, JUDETUL 

VALCEA PRIN ACHIZITIONAREA UNUI BULDOEXCAVATOR” 

 Imbunatatirea serviciilor publice de deservire a populatiei in comuna Spineni jud. Olt, 

prin implementarea proiectului “DOTAREA SERVICIULUI PENTRU SITUATII DE URGENTA, AL 

COMUNEI SPINENI, JUDETUL OLT, CU UN BULDOEXCAVATOR” 

 Imbunatatirea serviciilor de agrement si petrecere a timpului liber in localitatea 

Simburesti, jud. Olt, prin implementarea proiectului “PISCINA IN COMUNA SIMBURESTI, 

JUDETUL OLT” 

 Imbunatatire infrastructura sportiva la nivelul comunei Leleasca, jud. Olt prin 

implementarea proiectului “CONSTRUIRE TEREN MINIFOTBAL IN SATUL TONESTI, COMUNA 

LELEASCA” 

 Imbunatatire infrastructura sportiva la nivelul comunei Poboru, jud. Olt prin 

implementarea proiectului “CONSTRUIRE TEREN DE SPORT, COMUNA POBORU, JUDETUL 

OLT” 

 Imbunatatirea serviciilor publice de deservire a populatiei in comuna Fagetulu jud. Olt, 

prin implementarea proiectului “ACHIZITIA DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA 

SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA AL COMUNEI FAGETELU, JUDETUL 

OLT” 

 Imbunatatire infrastructura sportiva la nivelul comunei Barasti, jud. Olt prin 

implementarea proiectului “AMENAJARE TEREN SPORT-TRIBUNA SPECTATORI (GRADENE) SI 

IMPREJMUIRE” 

 Imbunatatirea infrastructurii rutiere in localitatea Optasi Magura, jud. Olt, prin 

implementarea proiectului “BETONARE, DRUM DE ACCES CIMITIR, COMUNA  OPTASI 

MAGURA, JUDETUL OLT” 
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 Imbunatatirea serviciilor publice de deservire a populatiei in comuna Cungrea jud. Olt, 

prin implementarea proiectului “ACHIZITIA DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA 

SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA AL COMUNEI CUNGREA, JUDETUL 

OLT” 

 Imbunatatire infrastructura sportiva la nivelul comunei Vulturesti, jud. Olt prin 

implementarea proiectului “CONSTRUIRE TEREN DE SPORT MULTI-FUNCTIONAL TIP II, 

IMPREJUIRE SI INTALATIE DE NOCTURNA” 

 Imbunatatirea serviciilor publice de deservire a populatiei in comuna Verguleasa jud. 

Olt, prin implementarea proiectului “ACHIZITIA UNUI BULDO-EXCAVATOR PENTRU 

IMBUNATATIREA SERVICIILOR LOCALE DE BAZA DIN COMUNA VERGULEASA” 

 Imbunatatirea serviciilor publice de deservire a populatiei in comuna Vitomiresti jud. 

Olt, prin implementarea proiectului “ACHIZITIE BULDO-EXCAVATOR PENTRU DOTAREA 

SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA AL COMUNEI VITOMIRESTI JUDETUL 

OLT” 

 Imbunatatire infrastructura sportiva la nivelul comunei Galicea, jud. Valcea prin 

implementarea proiectului “CONSTRUIRE TEREN DE SPORT MULTI-FUNCTIONAL TIP II, 

IMPREJMUIRE SI INSTALATIE DE NOCTURNA” 

Astfel, va creste gradul de atractivitate al teritoriului, populatia va fi angrenata in mai multe 

activitati recreationale, va creste gradul de deservire a serviciilor publice acordate populatiei, 

se va imbunatati accesul populatiei la anumite drumuri publice, etc. 

In cazul masurii M6/6B a fost selectat un proiect de catre GAL Oltul Puternic, “CENTRU SOCIAL, 

COMUNA DANICEI, JUD. VALCEA”, care in prezent se afla in etapa de evaluare la structurile AFIR.  

Din punct de vedere al sondajului realizat in teritoriu, 58,33% din persoanele intervievate 

considera ca interventiile propuse in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala a GAL Oltul Puternic 

au contribuit la dezvoltarea serviciilor de baza si a infrastructurilor si  la cresterea accesului la 

acestea intr-o masura foarte mare, iar 41,67% considera ca interventile au contribuit intr-o 

masura mare. 

Concluzii si recomandari 

Concluzii: Avand in vedere datele obtinute pana in momentul de fata si rezultatele 

instrumentelor de evaluare utilizate in teritoriu, putem spune ca proiectele finantate prin 

intermediul masurilor M5/6B si M6/6B contribuie/vor contribui la dezvoltarea locala a 

teritoriului GAL Oltul Puternic. 
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Dupa cum se observa si in cadrul SDL, cel mai mare procent al fondurilor nerambursabile 

disponibile in cadrul SDL au fost distribuite masurii M5/6B. Exista un mare interes pentru 

imbunatatirea atractivitatii teritoriului GAL, valorificarea potentialului local si crearea de noi 

oportunitati de angajare. In acelasi timp este foarte important ca populatia sa dispuna de 

servicii publice si infrastructuri de calitate, cat mai numeroase, iar accesul la acestea sa nu fie 

ingradit.  

Sondajul realizat in randul locuitorilor din teritoriul Microregiunii Oltul Puternic, reliefeaza 

faptul ca acestia au o perceptie foarte buna privind influenta interventiilor din cadrul SDL 

asupra dezvoltarii rurale a teritoriului GAL. 

Recomandari: 

Avand in vedere ca intr-un singur apel de selectie au fost contractate toate fondurile 

disponibile pe masura M5/6B, ar fi necesara in viitor o suplimentare de fonduri in cadrul 

acesteia. 

 

7.2 Intrebari de evaluare aferente unor teme de evaluare: 

 

Intrebarea comuna de evaluare nr. 1: Este inca relevanta Strategia de Dezvoltare Locala a 

GAL Oltul Puternic față de nevoile și potențialul de dezvoltare din teritoriu ? 

Tema de evaluare - Logica de intervenție a strategiei 

Criterii de evaluare 

Nevoile de la momentul elaborării SDL până în prezent au rămas la fel, s-au modificat 

Indicatori de evaluare 

Perceptia locuitorilor GAL Oltul Puternic privind relevanta SDL GAL Oltul Puternic fata de 

nevoile și potențialul de dezvoltare din teritoriu. 

Metode aplicate 

Raspunsul se bazeaza pe utilizarea urmatoarelor instrumente cantitative si calitative: studiul 

documentelor (inclusiv a SDL), observatia si sondajul de opinie pe baza de chestionar. 

Raspunsul la intrebarea de evaluare 

Pentru a analiza coerența dar și actualitatea priorităților stabilite de Strategie, prezenta 

evaluare s-a focusat pe validarea unor ipoteze în ce privește actualitatea nevoilor și 

problemelor pe care se axează SDL precum și natura soluțiilor care vin pentru aceste probleme. 

Partea de analiză a Strategiei identifică un șir de nevoi/probleme structurate în urmatoarele 

mari categorii:  

 Creşterea competitivităţii exploataţiilor agricole în curs de restructurare şi creşterea 

viabilităţii economice a fermelor de semi-subzistenţă; 
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 Încurajarea fenomenului de cooperare; 

 Protejarea mediului şi implementarea de acţiuni pentru conservarea patrimoniului 

natural; 

 Înfiinţarea de IMM-uri pentru dezvoltarea de activităţi non-agricole şi servicii pentru 

populaţia rurală şi investiţii în activităţi non-agricole productive; 

 Îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază; 

 Păstrarea şi valorificarea patrimoniului cultural, natural şi turistic; 

 Facilitarea accesului la servicii de bază a grupurilor minoritare și vulnerabile 

izolării/excluziunii sociale, prin dezvoltarea unor instrumente de integrare socială și economică; 

 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din 

comunitățile rurale marginalizate. 

Ca urmare a consultării tuturor actorilor locali intresati, a documentelor de planificare și a 
rapoartelor de monitorizare, avand in considerare faptul ca inca nu a fost finalizat niciun proiect, 
evaluarea confirmă că prioritățile stabilite în SDL sunt relevante față de nevoile socio-
economice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului. 
Conform sondajului de opinie pe baza de chestionar, 60% din persoanele intervievate considera 
ca Strategia de Dezvoltare Locala a GAL Oltul Puternic este relevanta față de nevoile și 
potențialul de dezvoltare din teritoriu intr-o masura foarte foarte mare, iar 40% considera ca 
este relevanta intr-o masura mare. 
În același timp, analiza indicatorilor statistici și administrativi reflectă de fapt un progres relativ 

scăzut în dezvoltare, iar natura problemelor adresate nu a fost diminuată decât într-o formă 

redusă, ceea ce validează de fapt actualitatea problemelor și nevoilor adresate.  

Astfel, atât în baza analizei documentelor dar și a rezultatelor chestionarului aplicat se poate 

constata că obiectivele propuse în SDL continuă să fie relevante problemelor din teritoriul GAL, 

iar pentru atingerea rezultatelor scontate se impune o consecvență în adresarea acestora și în 

perioada ulterioară a implementării Strategiei. 

 

 

Intrebarea de evaluare aferenta unei teme de evaluare nr. 2 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? 

Tema de evaluare - Eficacitatea şi eficienţa operaţiunilor şi contribuţia lor la obţinerea 

rezultatelor şi a impactului prevăzute de strategie 

Criterii de evaluare 
Proiecte contractate in valoare de 
Proiecte platite in valoare de 

Indicatori de evaluare 
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Gradul de contractare (raportul dintre valoarea contractelor beneficiarilor si alocari) 

Gradul de absortie raportat la contractari (raportul intre platile efectuate catre beneficiari si 

valoarea contractelor semnate cu AFIR) 

Gradul de absortie raportat la alocari (raportul intre platile efectuate de beneficiari si alocari) 

Metode aplicate 

Raspunsul la intrebarea de evaluare aferenta unei teme nr. 2 se bazeaza pe utilizarea 

urmatoarelor instrumente cantitative si calitative: studiul documentelor. 

Raspunsul la intrebarea de evaluare 

Vom prezenta valoarea indicatorilor prezentati mai sus, pentru fiecare masura in parte si 

pentru total strategie. 

Gradul de contractare =  Valoarea contractelor beneficiarilor/ alocare financiara 

 

Gradul de absortie  raportat la contractari  =Valoarea platilor efectuate catre beneficiari/ 

Valoarea contractelor beneficiarilor  

 

Gradul de absortie  raportat la alocari =Valoarea platilor efectuate catre beneficiari/ 

Valoarea alocarii  

 

M1/1B Cooperarea în scopul creării de forme asociative, reţele şi clustere, grupuri 

operaţionale pentru diversificarea activităţilor rurale  

Gradul de contractare M1/1B =0% 

Gradul de absortie  raportat la contractari M1/1B = 0% 

Gradul de absortie  raportat la alocari M1/1B = 0% 

 

M2/2A Investitii in active fizice 

Gradul de contractare M2/2A =0% 

Gradul de absortie  raportat la contractari M2/2A = 0% 

Gradul de absortie  raportat la alocari M2/2A = 0% 

 

M3/2B Investitii in exploatatii agricole si pomicole 

Gradul de contractare M3/2B =0% 

Gradul de absortie  raportat la contractari M3/2B = 0% 

Gradul de absortie  raportat la alocari M3/2B = 0% 

. 

M4/6A Infiintarea de ativitati neagricole 

Gradul de contractare M4/6A =0% 
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Gradul de absortie  raportat la contractari M4/6A = 0% 

Gradul de absortie  raportat la alocari M4/6A = 0% 

 

M5/6B Dezvoltarea satelor 

Gradul de contractare M4/6A =710.120,26 euro/710.430,10 euro = 99,96% 

Gradul de absortie  raportat la contractari M4/6A = 0% 

Gradul de absortie  raportat la alocari M4/6A = 0% 

 

M6/3A Investitii pentru dezvoltarea infrastructurii sociale 

Gradul de contractare M6/6B =0% 

Gradul de absortie  raportat la contractari M6/6B = 0% 

Gradul de absortie  raportat la alocari M6/6B = 0% 

 

Total strategie – 19.2 

Gradul de contractare 19.2 =710.120,26 euro/710.430,10 euro = 99,96% 

Gradul de absortie  raportat la contractari 19.2 = 0% 

Gradul de absortie  raportat la alocari 19.2 = 0% 

 

Total cheltuieli de functionare – 19.4 

Gradul de absortie  raportat  la alocare 19.4   =  735.402,70 lei/1.585.031,99 lei =  46,4%                                    

 

Intrebarea de evaluare aferenta unei teme de evaluare nr. 3  Cat de bine au relationat 

angajatii GAL Oltul Puternic cu beneficiarii proiectelor finantate prin GAL 

Tema de evaluare - Mecanismul de implementare al strategiei 

Criterii de evaluare 
Relationare echipa GAL – beneficiari (sau posibili beneficiari)  
Instruirea beneficiarilor de proiecte 

Indicatori de evaluare 

Perceptia beneficiarilor proiectelor finantate prin GAL  privind relationarea cu angajatii GAL 

Oltul Puternic 

Metode aplicate 

Raspunsul la intrebarea de evaluare aferenta unei teme nr. 3 se bazeaza pe utilizarea 

urmatoarelor instrumente cantitative si calitative: studiul documentelor, observatia si sondajul 

de opinie cu instrumentul: chestionarul. 

Raspunsul la intrebarea de evaluare 
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Angajatii GAL au incercat mereu sa desfasoare relatii stranse cu beneficiarii. Aceste relatii au 

fost concretizate, in: 

- Intalniri in teritoriul GAL in cadrul procesului de animare privind masurile care urmau a 

fi lansate de catre GAL 

- Materiale de animare distribuite de catre GAL populatiei din teritoriu 

- Intalniri la sediul GAL cu beneficiari/potentiali beneficiari care s-au interesat de 

masurile lansate de catre GAL Oltul Puternic 

- Raspunsuri la telefon oferite beneficiarilor (potentialilor beneficiari) referitoare la 

masurile lansate/care urmeaza sa se lanseze de catre GAL 

- Organizarea de cursuri de formare pentru lideri locali/beneficiari, pentru a-i ajuta pe 

acestia sa-si intocmeasca dosarele/implementeze proiectele. (Au fost organizate 

urmatoarele sesiuni de instruire pentru lideri locali/beneficiari: ”Instruirea liderilor 

locali din teritoriul GAL”) 

- Din punct de vedere al perceptiei beneficiarilor proiectelor finantate prin GAL  privind 

relationarea cu angajatii GAL Oltul Puternic, rezultatele sondajului de opinie sunt 

urmatoarele: 77,78% din beneficiarii intervievati considera intr-o masura foarte mare 

ca relatia lor cu GAL-ul a fost una foarte buna. Restul de 22,22% au de asemenea o 

perceptie pozitiva privind relationarea dintre beneficiari si angajatii GAL, considerand 

aceasta relatie una foarte buna intr-o masura mare. 

 

Intrebarea de evaluare aferenta unei teme de evaluare nr. 4 Interventiile din cadrul Strategiei 

de dezvoltare locala a GAL Oltul Puternic au adus plus valoare in teritoriu? 

Tema de evaluare - Valoarea adăugată datorată metodei LEADER 

Criterii de evaluare 

Capitalul social s-a îmbunătățit 

Guvernanța locală s-a îmbunătățit la nivel local 

Rezultele implementării SDL-urilor au generat îmbunătățirea calității vieții în teritoriul vizat de 

strategie 

Modalitatea prin care masurile din SDL aduc plus valoare in teritoriu 
Indicatori de evaluare 

Perceptia populatiei din teritoriul GAL privind gradul in care interventiile din SDL au adus plus 

valoare teritoriului. 

Metode aplicate 

Raspunsul la intrebarea de evaluare aferenta unei teme nr. 4 se bazeaza pe utilizarea 

urmatoarelor instrumente cantitative si calitative: studiul documentelor, observatia si sondajul 

de opinie cu instrumentul: chestionarul. 
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Raspunsul la intrebarea de evaluare 

Masurile contractate la nivelul GAL Oltul Puternic, vor aduce plus valoare in teritoriu astfel: 

 

- crearea de locuri de muncă 

- ridicarea nivelului de trai al populaţiei,  

-  dezvoltarea şi ameliorarea condiţiilor social-economice ale teritoriului GAL Oltul 

Puternic 

- diversificarea economică prin crearea şi dezvoltarea de activităţi economice şi 

creşterea numărului de ȋntreprinderi  

- ȋmbunătăţirea calităţii vieţii si a imaginii teritoriului GAL 

- ȋmbunătăţirea infrastructurii rurale crează premizele de dezvoltare a activităţilor 

economice din teritoriul GAL  

- dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how 

Din punct de vedere al perceptiei populatiei din teritoriul GAL privind gradul ȋn care 

interventiile din SDL au adus plus valoare teritoriului, rezultatele sondajului de opinie sunt 

urmatoarele: 96,6% din persoanele intervievate considera intr-o masura foarte mare si mare 

ca interventiile din cadrul SDL au adus plus valoare ȋn teritoriu. Doar 3,4% din cei care au 

completat chestionare nu sunt de acord cu acest aspect.   

Pe de alta parte, din punct de vederea a imbunatatirii capitalului social (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 etc) datorită aplicării metodei LEADER, 35% nu vad nici-o ȋmbunatatire, 

45% considera o imbunatatire medie, iar 20% o imbunatatire foarte mare.  

Din punct de vedere al influentei implementării SDL (ex. crearea de locuri de muncă, 

infrastructură de bază, etc.) asupra  îmbunătățirii calității vieții ȋn teritoriul GAL, 36% din 

persoanele care au raspuns la chestionare nu vad nicio imbunatatire, 42% vad o imbunatatire 

medie, iar 22% cred ca ȋmbunatatirea este una foarte mare.    

Din punct de vedere al ȋmbunatatiirii guvernantei locale, (ex. îmbunătățirea gestionării 

funcțiilor administrative pe plan local, ȋmplicare 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 etc.) datorită aplicării metodei LEADER, 33% dintre 

respondentti nu vad nicio ȋmbunatatire, 42% vad o ȋmbunatatire medie, iar 25% vad o 

ȋmbunatatire farte mare. 

 

Intrebarea de evaluare aferenta unei teme de evaluare nr. 5 In ce masura interventiile din 

cadrul SDL GAL Oltul Puternic  au sprijinit inovarea? 
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Tema de evaluare - Abordarea inovativa LEADER 

Criterii de evaluare 

Modalitatea de sprijinire a inovarii 

Metode aplicate 

Raspunsul la intrebarea de evaluare aferenta unei teme nr. 5 se bazeaza pe utilizarea 

urmatoarelor instrumente cantitative si calitative: studiul documentelor si observatia  

Raspunsul la intrebarea de evaluare 

SDL GAL Oltul Puternic si-a propus prin intermediul strategiei sa contribuie la obiectivul 

transversal inovare. Avand in vedere ca pana la momentul prezentei evaluari nu exista proiecte 

finalizate, iar proiecte contractate exista doar pe o singura masura – M5/6B, nu putem oferi 

un raspuns foarte relevant, acest aspect urmand a fi detaliat in urmatoarele etape de evaluare 

ale SDL GAL Oltul Puternic. 

Totusi, putem preciza faptul ca prin intermediul proiectelor de la nivelul masurii M5/6B, care 

momentan sunt in faza de implementare, prin imbunatatirea infrastructurilor locale si 

serviciilor publice, se va putea incuraja spiritul antreprenorial si inovator. 

Concluzii si recomandari: 

Concluzii: Pentru cea mai mare parte dintre beneficiari, proiectele inovative reprezinta inca o 

necunoscuta pentru ei, si atunci prefera ca in cadrul proiectelor pe care le intocmesc sa includa 

activitati care le sunt familiare. Totusi, acestia ar fi interesati ca pe viitor sa introduca noi 

tehnologii si metode de lucru. 

Recomandari: Acordarea de mai multa consultanta potentialilor beneficiari in ceea ce 

priveste inovarea. 

 

Intrebarea de evaluare aferenta unei teme de evaluare nr. 6 In ce masura interventiile din 

cadrul SDL GAL Oltul Puternic au contribuit la protectia mediului? 

Tema de evaluare - Protectia mediului 

Criterii de evaluare 

Modalitatea in care SDL GAL Oltul Puternic contribuie la protectia mediului 

Metode aplicate 

Raspunsul la intrebarea de evaluare aferenta unei teme nr. 6 se bazeaza pe utilizarea 

urmatoarelor instrumente cantitative si calitative: studiul documentelor si observatia  

Raspunsul la intrebarea de evaluare 

SDL GAL Oltul Puternic si-a propus prin intermediul strategiei sa contribuie la obiectivul 

transversal mediu. Avand in vedere ca pana la momentul prezentei evaluari nu exista proiecte 

finalizate, iar proiecte contractate exista doar pe o singura masura – M5/6B, nu putem oferi 
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un raspuns foarte relevant, acest aspect urmand a fi detaliat in urmatoarele etape de evaluare 

ale SDL GAL Oltul Puternic. 

Totusi, putem preciza faptul ca in cadrul proiectelor contractate pe masura M5/6B, beneficiarii 

au facut precizari cu privire la protectia mediului:  

- in cadrul unor proiecte  de construire terenuri de sport, pentru iluminarea acestora pe 

timp de noapte, vor fi utilizate panouri solare, aceasta fiind totodata si o metoda inovatoare 

de iluminare. Prin utilizarea energiei fotovoltaice, vor putea fi realizate economii majore in 

ceea ce priveste consumul energetic.  

Concluzii si recomandari: 

Concluzii Exista la nivelul teritorului GAL beneficiari preocupati de aspectele ce tin de mediul 

inconjurator 

Recomandari: Acordarea de mai multa consultanta potentialilor beneficiari in ceea ce priveste 

mediul inconjurator. 

Intrebarea de evaluare aferenta unei teme de evaluare nr. 7 In ce masura au fost respectate 

promovarea egalitatii intre barbati si femei si nediscriminarea pe durata implementarii SDL? 

Tema de evaluare - Egalitatea de sanse si nediscriminarea 

Criterii de evaluare 

Respectarea egalitatii de sanse intre femei si barbati si nediscriminarea in toate etapele de 

implementare a strategiei 

Indicatori de evaluare 

Perceptia locuitorilor din teritoriul GAL privind promovarea egalitatii intre barbati si femei si 

nediscriminarea pe durata implementarii SDL 

Metode aplicate 

Raspunsul la intrebarea de evaluare aferenta unei teme nr. 7 se bazeaza pe utilizarea 

urmatoarelor instrumente cantitative si calitative: studiul documentelor, observatia si sondajul 

de opinie. 

Raspunsul la intrebarea de evaluare 

Referința legală pentru respectarea principiilor egalității de gen și nediscriminării în cadrul 

Fondurilor ESI este dată de Art.7 din Reg. 1303/2013, care are următorul cuprins: 

“Statele membre și Comisia asigură luarea în considerare și promovarea egalității dintre 

bărbați și femei și a integrării perspectivei egalității de gen pe toată durata pregătirii și 

implementării a programelor, inclusiv în ceea ce privește monitorizarea, raportarea și evaluarea. 

Statele membre și Comisia iau măsurile necesare pentru a preveni orice discriminare pe criterii 

de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală 

în timpul pregătirii și implementării programelor. Pe toată durata pregătirii și implementării 

programelor se va ține seama în special de accesibilitatea pentru persoanele cu handicap.” 
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În vederea formulării unui răspuns la această întrebare de evaluare, luând în considerare 

gradul actual de implementare a SDL,  GAL Oltul Puternic s‐a concentrat asupra următoarelor 

aspecte: 

- A luat în considerare respectarea principiilor egalității de gen și nediscriminării în 

constituirea organelor de conducere ale GAL-ului,  

- A luat în considerare respectarea principiilor egalității de gen și nediscriminării în 

procesul de stabilire a: Ghidurilor solicitantului si a procedurilor de lucru, a criteriilor 

de eligibilitate si selectie pentru aplicanti, a grilelor de evaluare si a cerintelor minime 

pentru implementarea proiectelor. 

Astfel, putem spune ca implementarea SDL (pana la 1 octombrie 2018), nu a fost afectată de 

nicio situație directă sau indirectă a discriminării, generată de procedurile de implementare.  

Concluzii si recomandari: 

Concluzii Implementarea SDL (pana la 1 octombrie 2018), nu a fost afectată de nicio situație 

directă sau indirectă a discriminării, generată de procedurile de implementare. 

Recomandari: Procedurile de implementare ar trebui revizuite pentru a introduce, cel puțin, 

un angajament formal al tuturor beneficiarilor de a respecta principiile egalității de gen și 

nediscriminării în implementarea proiectului, indiferent de tipologia măsurilor; 

Ar trebui analizate procedurile de aplicare, selecție, contractare și verificare pentru a verifica 

măsura în care acestea necesită o revizuire în sensul de a se garanta respectarea efectivă a 

principiului accesibilității pentru persoanele cu handicap la investițiile sprijinite de SDL. 

 

Intrebarea de evaluare aferenta unei teme de evaluare nr. 8 A desfasurat GAL Oltul Puternic 

actiuni de cooperare? 

Tema de evaluare - Cooperarea 

Indicatori de evaluare 

Nr. proiecte de cooperare 

Metode aplicate 

Raspunsul la intrebarea de evaluare aferenta unei teme nr. 8 se bazeaza pe utilizarea 

urmatoarelor instrumente cantitative si calitative: studiul documentelor, observatia  

Raspunsul la intrebarea de evaluare 

Pana la 1 octombrie 2018, GAL Oltul Puternic nu a prezentat niciun proiect de cooperare pe 

masura 19.3 (componentele A si B), insa intentioneaza in viitor desfasurarea de astfel de 

actiuni de cooperare intre GAL-uri. 

 

Intrebarea de evaluare aferenta unei teme de evaluare nr. 9 Ce actiuni a intreprins GAL Oltul 

Puternic in scopul implementarii cu succes a Strategiei de Dezvoltare Locala? 
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Tema de evaluare – Functionarea Grupului de Actiune Locala Oltul Puternic 

Criterii de evaluare 

Actiuni de instruire pentru angajatii GAL si liderii locali 
Actiuni de animare a teritoriului 
 

Indicatori de evaluare 

Nr. cursuri de instruire organizate 
Nr. de persoane instruite 
Nr. materiale de animare realizate 
Nr. intalniri de animare realizate 

Metode aplicate 

Raspunsul la intrebarea de evaluare aferenta unei teme nr. 9 se bazeaza pe utilizarea 

urmatoarelor instrumente cantitative si calitative: studiul documentelor. 

Raspunsul la intrebarea de evaluare 

Pana la 1 octombrie 2018, GAL Oltul Puternic a desfasurat urmatoarele actiuni in cadrul 

functionarii GAL, in scopul implementarii cu succes a Strategiei de Dezvoltare Locala? 

1. Realizare materiale promovare pentru animarea teritoriului GAL 
Materialele realizate in cadrul actiunilor de animare sunt urmatoarele: 

 1575 mape personalizate 
 1575 pixuri inscriptionate 
 1575 blocnotes-uri personalizate 
 315 pliante prezentare masurile M5/6B si M6/6B 
 630 pliante prezentare masuri M4/6A si M3/2B 
 630 pliante prezzentare masuri M1/1B si M2/2A 
 800 carti de vizita(cate 200 pentru fiecare angajat) 
 1 Roll-up 
 2 Afise  prezentare masuri 

 
2. Organizare intalniri de animare in UAT partenere cu potentialii beneficiari in toate 

comunele partenere GAL: Grădinari, Teslui, Oporelu, Verguleasa, Cungrea, Vulturești, 

Dobroteasa, Vitomirești, Sâmburești, Făgețelu, Poboru, Spineni, Leleasca, Bărăști, Tătulești, 

Optași-Măgura (Jud. Olt) Drăgoești, Olanu, Galicea, Stoilești, Dănicei (jud. Valcea): 

 In perioada 12.06.2017 – 26.06.2017 au fost realizate 21 intalniri de animare a 

teritoriului GAL Oltul Puternic, in cadrul carora au fost distribuite materialele de promovare, 

cu informatii referitoare la oportunitatile de finantare oferite prin intermediul M5/6B – 

Dezvoltarea satelor si M6/6B – Investitii pentru dezvoltarea infrastructurii sociale. In cadrul 

acestor intalniri de animare au fost distribuite o parte din materiale de promovare realizate. 
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 In perioada 23.10.2017 – 31.10.2017, respectiv 07.05.2018 – 15.05.2018, au fost 

organizate 42 intalniri de animare a teritoriului GAL Oltul Puternic, in cadrul carora au fost 

distribuite materialele de promovare, cu informatii referitoare la oportunitatile de finantare 

oferite prin intermediul M1/1B – Cooperarea in scopul creaarii de forme asociative, retele si 

clustere, grupuri operationale pentru diversificarea activitatilor rurale, M2/2A – Investitii in 

active fizice, M3/2B – Investitii in exploatatii agricole si pomicole, M4/6A – Infiintarea de 

activitati neagricole. 

 
3. Organizarea de sesiuni de instruire pentru angajatii GAL si liderii locali: 

 
 Organizare curs “Instruirea liderilor locali din teritoriul GAL”.  A fost realizata instruirea 

liderilor locali (21 persoane) din GAL Oltul Puternic, in localitatea Calimanesti – Caciulata, 

judetul Vilcea, hotel***Orizont. Durata instuirii a fost de 3 zile. Competentele dobandite sunt: 

implementarea abordarii LEADER, intocmirea cererilor de plata, si a dosarelor de achizitie, 

management de proiect; 

 Organizare curs “Instruirea si dezvoltarea competentelor angajatilor GAL”. A fost 

realizata instruirea si dezvoltarea competentelor angajatilor GAL Oltul Puternic (4 persoane), 

in localitatea Gradinari, judetul Olt – Sediul GAL Oltul Puternic. Abordari in cadrul instruirii : 

Pregatirea si publicarea apelurilor de selectie in conformitate cu SDL, Animarea teritoriului, 

Elaborare proceduri de evaluare si selectie, Monitorizare implementare SDL, Verificarea 

conformitatii cererilor de Plata pentru proiectele selectate, Intocmirea cererilor de plata 

aferente costurilor de functionare si animare; 

 

4. Publicare apel de selectie in ziar local (Olt/Valcea), pentru fiecare masura de 
finantare din cadrul SDL Oltul Puternic 

 
 Au fost publicate 3 Anunturi pentru apelurile de selectie in ziarul Gazeta Oltului 

(judetul Olt) si 3 anunturi in ziarul Eveniment Valcean (judetul Valcea). 
 

5. Participarea la activitatile RNDR și rețele europene 

 Conferinta Regionala FNGAL Vest si Sud-Vest Oltenia 

 Conferinta FNGAL Regiunea Vest si Sud-Vest Oltenia 
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