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CADRUL LEGISLATIV 
 

În conformitate cu Regulamentul nr. 1303/2013, fiecare prioritate va fi evaluată cel 

puțin o dată în perioada de implementare a programului din perspectiva contribuției 

la obiectivele specifice propuse. În plus, evaluările contrafactuale de impact vor fi 

folosite de fiecare dată când va fi posibil pentru a răspunde întrebării legate de 

efectele nete asupra grupurilor țintă. 

Obligaţia de a desfăşura activităţi sistematice de evaluare ale programului, precum şi 

regulile generale sunt prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 (Articolele 54-57). 

Articolul 54 din Regulamentul privind Dispozițiile Comune (RDC) nr. 1303/2013 oferă 

cadrul general în care evaluările trebuie efectuate în perioada de programare 2014-

2020. În baza acestui articol, misiunea evaluării este una dublă: 

 Îmbunătățirea calității procesului de elaborare și implementare a programelor; 

 Aprecierea eficacității, eficienței și impactului acestora.  

În timp ce evaluarea ex-ante vizează primul obiectiv (art. 55 (alin. 1) al 

Regulamentului privind Dispozițiile Comune nr. 1303/2013), evaluările din timpul 

perioadei de programare și evaluările ex-post sunt în principal legate de cel de-al 

doilea obiectiv (art. 56 (alin. 3) și 57 (alin. 1)).  

Conform Articolului 56 din RDC, evaluările din cadrul perioadei de programare vor fi 

efectuate în baza unui plan de evaluare care acoperă unul sau mai multe programe.  

Articolul 54 și articolul 56 (alin. 3), precum și articolul 57 (alin. 1) al RDC aduc 

informații suplimentare cu privire la modul în care trebuie evaluat impactul 

programelor.  

Impactul programelor va fi evaluat în raport cu: 

 

 Țintele din cadrul strategiei Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și 

favorabilă incluziunii, acordând atenție misiunii Fondurilor  

 PIB-ul și șomajul din zona vizată de program, având în vedere amploarea programului 

 Obiectivele fiecărei priorități. 

Astfel, regulamentele pentru Fondurile Europene Structurale și de Investiții aferente 

perioadei 2014 2020 pun accent sporit pe obținerea rezultatelor așteptate și pe 

evaluarea eficacității și impactului intervențiilor finanțate. Astfel, Autoritățile de 
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Management sunt invitate să elaboreze planuri de evaluare la începutul perioadei, 

care servesc drept documente strategice prin care se stabilește modul de organizare a 

acestor evaluări pentru a oferi dovezi cu privire la efectele asupra procesului de 

elaborare a politicilor publice. În plus, statul membru trebuie să asigure 

disponibilitatea unei capacități adecvate de evaluare.  

Urmând reglementările Regulamentelor europene şi GAL-urile trebuie să-şi 

întocmească propriile Planuri de Evaluare pentru că sunt parte integrantă a 

Programelor Naţionale de Dezvoltare Rurală şi trebuie să furnizeze date care să 

completeze evaluarea de la nivel de program. 

 

DEFINIREA TERMENILOR 
 

 

- Scopul planului de evaluare este de a structura şi programa o serie de activităţi 

menite să evalueze contribuţia adusă de SDL la obiectivele PNDR şi mai departe 

la atingerea obiectivelor FEADR. Este un instrument de măsurare a contribuţiei 

şi impactului SDL în dezvoltarea teritoriului acoperit de acesta.  

- Evaluarea se va face pe baza indicatorilor (de input, output, de rezultat, de 

impact, respectiv al indicatorilor inițiali, etc). Acest plan se va baza pe 

obligativitatea beneficiarilor și a GAL de a furniza informații către AM-PNDR 

referitoare la stadiul și progresul implementării proiectului.  

- Activitatea de monitoring înseamnă inventarierea periodică/continuă a 

alocărilor, activităților și a rezultatelor. Evaluarea se referă la rezultate culese 

pe baza eficienței și eficacității absorbției fondurilor publice. Deasemeni 

contribuie la asigurarea transparenței în implementare. Planul cuprinde acei 

indicatori valorici care pot fi evaluați în mod obiectiv și care arată dacă 

obiectivele propuse/asumate pot fi atinse.  

- Monitorizarea trebuie să prevadă un instrument riguros şi transparent de 

vizualizare a modului în care are loc gestionarea financiară a implementării 

strategiei de dezvoltare, care să permită colectarea sistematică şi structurarea 

anuală a datelor cu privire la activităţile desfăşurate. 

- Monitorizarea şi evaluarea vor asigura implementarea efectivă şi la timp a 

proiectelor, managementul eficient, inclusiv administrarea adecvată a 

resurselor proiectului, monitorizarea efectivă şi evaluarea activităţilor şi 

rezultatelor acestuia.  



 

4 
 

- Evaluarea la nivel de GAL presupune pe de o parte evaluarea eficienţei 

implementării SDL şi pe de altă parte evaluarea contribuţiei adusă de SDL, ca 

parte a Planului Naţional de Dezvoltare Rurală la atingerea indicatorilor şi 

obiectivelor acestuia. 

- Evaluarea SDL totalizează ansamblul activităţilor realizate de echipa GAL 

pentru implementarea acesteia şi atingerea obiectivelor propuse. În acest sens 

se va acorda o atenţie deosebită monitorizării constante a stadiului 

implementării strategiei. 

 

INTRODUCERE 

 

DESCRIERE DOCUMENT 

Evaluarea strategiei de dezvoltare locala reprezinta o analiza aprofundata, cu 

caracter socio-economic, menita sa identifice, sa cuantifice si sa demonstreze prin 

dovezi ceea ce s-a realizat, rezultatele obtinute si schimbarile generate, explicand 

principalele mecaniseme care stau la baza acestor rezultate.  

Se va face o analiza plecand de la inceputul scrierii SDL 2014-2020, notand astfel care 

au fost nevoile de atunci, de la inceputul anului 2015 si cum s-au solutionat sau 

modificat acestea pe parcurs.  

Astfel, analizand proiectele care s-au depus la GAL vom afla cum s-a dezvoltat 

comunitatea si ce impact a avut implementarea SDL in teritoriu; cum a ajutat echipa 

GAL la facilitarea accesarii fondurilor, cate locuri de munca au fost create si cate 

exploatatii si noi afaceri au fost sprjinite.  

Totodata se urmareste analizarea lucrurilor care nu au functionat, astfel sa se poata 

aduce modificari benefice in viitorul apropiat. 

 

PERIOADA 

Evaluarea implementarii SDL al GAL CONSTANTA CENTRU a avut loc in perioada 

15.10.2018 – 31.01.2019; aceasta realizandu-se conform ghidului operational privind 

evaluarea implementarii Strategiilor de Dezvoltare Locala, urmandu-se pasii 

recomandati. 
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Prezenta evaluare reflecta progresul implementarii strategiei la data de 01.10.2018. 

 

ECHIPA DE EVALUARE 

Pentru evaluarea SDL al GAL Constanta Centru a ales metoda de auto-evaluare, 

aceasta avand costuri minime. 

Echipa de evaluatori este consituita astfel: 

Coordonator – CAZACU OANA-MARINA; reprezentant legal de proiect/manager 

Consilier teren – PATRAUCEAN LIVIU; evaluator si responsabil cu monitorizarea si 

implementarea 

Consilier teren – JUJA ANASTASE LUCIAN; evaluator si responsabil cu monitorizarea si 

implementarea 

Centralizator informatii – OLARU ROXANA MARIANA; responsabil cu animarea in 

teritoriu 

 

REZUMAT 

 

Prin prezenta evaluare a SDL s-a dorit sintetizarea rezultatelor si a impactului pe care 

implementarea SDL l-a avut de la semnarea contractului si pana in luna octombrie 

2018. 

Evaluarea s-a realizat de catre echipa GAL si a fost compusa dintr-o serie de metode 

mai mult sau mai putin complexe. Pentru aflarea realitatii din teren, s-au realizat 

chestionare, atat pentru beneficiari cat si pentru cei care nu au depus proiecte la 

GAL. Chestionarele au fost intocmite de catre echipa GAL in urma sedintei Consiliului 

Director. Totodata s-au creeat chestionare pentru autaritatile publice locale din 

teritoriu, care de asemenea au depus proiecte la GAL. Prin strangerea de date de la 

beneficiari s-a dorit aflarea de informatii cu legatura la locurile de munca create prin 

implementarea proiectelor finantate prin SDL 2014-2020 si cat de benefica a fost 

colaborarea cu echipa GAL. Prin chestionarele completate de catre persoanele care 
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nu au beneficiat de fonduri nerambursabile s-a dorit a se afla ce asteptari au oamenii 

de la echipa GAL pentru viitoarea perioada. 

O alta metoda de auto-evaluare a SDL a fost o sintetizarea proiectelor depuse si a 

celor contractate; notand nevoile initiale din analizele SWOT si distribuirea initiala si 

actuala a fondurilor pe masurile cuprinse in SDL. 

S-a realizat o analiza a modificarilor aduse SDL pe perioada de implementare si 

impactul pe care l-au avut acestea asupra ratei de absorbtie si a dezvoltarii 

comunitatii. 

 

CONTEXT: 
 

INFORMATII DESPRE GAL  

Teritoriul GAL Constanţa Centru se află în regiunea de dezvoltare Sud-Est a 

României şi acoperă zona centrală a Judeţului Constanţa. GAL Constanța 

Centru reprezintă un parteneriat public-privat, cu o populație de 33.640 

locuitori, dispersată pe o suprafață totală de 762,21 kmp, însumând 9 unități 

administrativ teritoriale - comuna Castelu, comuna Cuza Vodă, comuna 

Grădina, comuna Lumina, comuna Mihail Kogălniceanu, comuna Pantelimon, 

comuna Siliștea, comuna Târgușor și comuna Vulturu. 

 

Potrivit datelor statistice de la ultimul Recensământ al populaţiei, din 

octombrie 2011, situaţia demografică şi structura populaţiei în GAL Constanța Centru 

se prezintă astfel: 
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                                                                    Sursa: Recensământul Populației și al Locuințelor 2011    

                    
                                            Sursa: Institutul Național de Statistică 2011 

 

Structura pe vârste a populației indică următoarele procentaje: populația 

tânără (0-14 ani) este de 21% , populația adultă (15-64 ani) este majoritară cu 

un procent de 67%,  pe ultimul loc clasându-se populația vârstnică (de 65 de ani 

și peste) cu un procent de 12% din totalul populației GAL Constanța Centru. 

Aceste procente sunt influențate de tendinţa pozitivă a soldului natural (62 

persoane), ceea ce înseamnă că numărul de născuţi vii (443 copii) este mai 

mare decât numărul celor decedaţi (381 persoane), cât și de soldul migrării 

(151 persoane) care este pozitiv, ca raport dintre cei care şi-au stabilit 

domiciliul pe teritoriul GAL Constanţa Centru și inclusiv de migrația externă 

(826 persoane)și de aceia care şi-au mutat domiciliul inclusiv migrația externă 

Populația 

stabilă/rezidentă
Suprafața

–loc- - km
2-

63300 Cuza Vodă - 3586 48,45 770 romi;

62191
Mihail 

Kogălniceanu

Palazu Mic            

Piatra
9978 159,12

3 maghiari; 244 romi; 3 

germani; 52 turci; 323 

tatari; 63 macedoneni

62949 Siliștea Țepeș Vodă 1373 75,37 37 tătari

62985 Târgușor Mireasa 1616 99,93 -

63170 Vulturu - 625 71,76 -

TOTAL - 33.640 762,21 3.051

Cheia                   

Casian

Oituz                   

Sibioara

62609 Pantelimon 1608 135,04 -

Călugăreni 

Nistorești 

Pantelimon de Jos 

Runcu

63326 Grădina 1050 70,1 3 turci;47 tătari

63152 Lumina 8948 44,82
123 romi; 96 turci; 267 

tătari; 5 altă etnie

Cod 

SIRUTA

Localități 

componente

Sate 

aparținătoare
Minorităţi etnice

61121 Castelu Nisipari 4856 57,62

343 romi; 498 turci; 

164 tătari; 3 bulgari; 7 

macedoneni

1250 1148 1230 
1019 

1311 1199 1392 1342 1467 

935 1056 1059 885 
530 476 579 

1176 1104 1160 
1001 

1239 
1059 

1300 1251 
1365 

825 
983 1089 

916 

659 661 
974 

0 - 4 
ANI 

5 - 9 
ANI 

10 -14 
ANI 

15 -19 
ANI 

20 – 24 
ANI 

25 – 29 
ANI 

30 - 34 
ANI 

35 - 39 
ANI 

40 - 44 
ANI 

45 - 49 
ANI 

50 - 54 
ANI 

55 - 59 
ANI 

60 - 64 
ANI 

65 - 69 
ANI 

70 - 74 
ANI 

75 ANI 
SI 

PESTE 

Structura de varsta a populatiei GAL Constanta Centru (persoane)  

Masculin Feminin
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(675 persoane), aspect care reflect preponderenta populatiei de stabilitate in 

zona acoperita de parteneriatul GAL. 

 

 

CONTEXTUL SDL 

Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Constanța Centru este structurată ținând 

cont de prevederile Regulamentului UE nr. 1305/2013 și prin acțiuni care 

contribuie la obiectivele transversale ale FEADR (inovare, mediu și climă) și 

care vor genera valoare adăugată în teritoriu, în funcție de nevoile identificate 

prin analiza diagnostic. 

Viziunea și misiunea GAL Constanța Centru vizează creșterea nivelului și 

calității vieții ca urmare a dezvoltării teritoriului GAL Constanța Centru prin 

investiții socio-economice și edilitare corelate cu valorificarea rațională a 

resurselor locale.  

Obiectivele Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Constanța Centru sunt 

conforme cu obiectivele de dezvoltare rurală precizate în Reg. UE nr. 

1305/2013, art 4, respectiv: 

- Favorizarea competitivității agriculturii;  

- Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea 

schimbărilor climatice;  

- Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și 

comunitățiilor rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.  

 Această Strategie de Dezvoltare Locală s-a construit pe potențarea 

punctelor tari, atenuarea punctelor slabe, folosirea oportunităților și 

diminuarea amenințărilor  combinând trei priorități și anume creșterea 

viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în 

toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării 

durabile a pădurilor, promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea 

tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și reziliență la 

schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic și promovarea 

incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele 

rurale, de unde rezultă caracterul integrat al strategiei. 

 

În întocmirea prezentei Strategii de Dezvoltare Locală au fost folosite două 

tipuri de abordări: o abordare participativă și o abordare cantitativă. 

 Abordarea participativă. Această abordare a oferit actorilor locali 

posibilitatea de a participa la fazele de diagnoză și analiză ale Strategiei 

de Dezvoltare Locală. Astfel, prioritățile selectate sunt în concordanță 
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cu inițiativele locale, îi responsabilizează pe cei care doresc să se 

implice, facilitează schimburile de idei și informații, crează premisele 

unei autodezvoltări. Un element important în identificarea nevoilor 

locale l-a constituit organizarea de întâlniri și dezbateri cu 

reprezentanții entităților cu rol decisiv în dezvoltarea locală: Consiliul 

Județean, Primăriile locale. De asemenea, un rol foarte important în 

diagnosticarea teritoriului a fost atribuit grupurilor de lucru, dezbaterii 

publice și acțiunilor de informare, animare, consultare cu liderii 

neoficiali ai comunelor din mediul socio-economic activ, care au 

contribuit la identificarea direcțiilor de dezvoltare ale GAL Constanța 

Centru.  

 Abordarea cantitativă. Metodologia de analiză a teritoriului utilizată a 

avut la bază instrumente de interpretare a situației din domenii precum 

analiza capitalului social,  analiza sistemului economic local, 

infrastructura de bază, socială, educațională și patrimoniul local. Astfel, 

s-a procedat la analiza datelor statistice din surse primare (Institutul de 

Statistică Constanța, Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, 

Inspectoratul Teritorial de Muncă, Agentia pentru Protecția Mediului, 

Direcția Județeană pentru Cultură și Patrimoniu National) dar și din 

surse secundare (primării partenere, ONG, discuții cu reprezentanții 

diverselor sectoare economice). Datele culese ne-au permis să realizăm 

analiza diagnostic a teritoriului care se regăsește în prezentul document 

sub formă de tabele, grafice, hărți care susțin conținutul informațional 

printr-o analiză vizuală a situației teritoriului. Datele statistice 

referitoare la prezentarea și interpretarea domeniilor de interes din 

cadrul acestui document au fost incomplete și prezentate cu câțiva ani 

în urmă iar din compararea datelor culese de la surse (primării, agenți 

economici, societatea civilă) rezultă neconcordanțe mari fapt care 

evidențiază o anumită situație neclară la nivel teritorial, însă pentru a 

păstra o claritate a informațiilor prezentate, în majoritatea cazurilor s-

au utilizat statisticile existente în bazele de date online. 

 

SDL a fost elaborata in anul 2016, contractul de finantare aferent ei fiind 

semnat in data de 16.11.2018. Perioada acoperita de prezentul SDL este 

16.11.2016 – 31.12.2023; avand un buget prestabilit conform normelor de 

calcul de 2.098.026,304 euro.  
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SCOPUL EVALUARII  

 

Scopul prezentei evaluari este de a identifica punctele slabe si punctele forte 

ale implementarii SDL, de a identifica urmatoarele modificari pe care echipa 

GAL ar trebui sa le aduca SDL pentru eficientizarea implementarii; totodata 

prin prezenta evaluare dorim sa aflam cum s-au indeplinit indicatorii de 

monitorizare si ce aport a adus implementarea SDL GAL CONSTANTA CENTRU la 

implementarea PNDR 2014-2020.  

 

Prin pereznta analiza se urmareste cresterea responsabilitatii si a transparentei 

implementarii programului, cu privire la toti actorii implicati. 

 

 

OBIECTIVELE EVALUARII 

 

 OBIECTIVUL GENERAL este examinarea si analizarea rezultatelor 

impelementarii SDL pana la data de 01.10.2018, cu referire la 

recomandarile si observatiile continute in Ghidul operational privind 

evaluarea implementarii strategiilor de dezvoltare locala.  

 

 OBIECTIVELE SPECIFICE 

1. Pentru a raporta si a demonstra la diferite nivele, prin colectarea de informatii 

si dovezi solide, modul in care s-a actionat, cum au fost utilizate resursele si ce 

rezultate si efecte au fost obtinute prin implementarea SDL. 

2. Pentru a intelege ce si cum functioneaza sau de ce nu functioneaza (factorii si 

mecanismele care influenteaza rezultatele SDL) contribuind astfel la 

identificarea unor eventuale masuri de corectie pentru actuala strategie 

(pentru a imbunatati eficacitatea, eficienta, relevanta, impactul, 

sustenabilitatea cesteia) si la formularea de lectii utile pentru imbunatatirea 

modului de proiectare si implementare ale strategiei viitoare. 

3. Locurile de munca create prin implementarea de proiecte finanantate prin SDL 

GAL Constanta Centru. 
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TEMATICA EVALUARII 

Prin prezenta evaluare se urmareste aflarea realizatii din teren, obiectivele propuse 

initial si atinse prin implementarea SDL, locurile de munca noi create prin 

implementarea proiectelor finantate prin SDL si necesitatile actuale. 

 

METODOLOGIA DE EVALUARE 

Prin prezenta evaluare se vor identifica si cuantifica performantele (progresul 

rezultatelor) bazandu-ne pe: 

- Sistemul de monitorizare 

- Informatii culese prin metode si tehnici de evaluare, analizand astfel 

rezultatele si efectele obtinute 

GAL CONSTANTA CENTRU transmite periodic Anexele de monitorizare prin care se 

face cuantificarea atat a proiectelor depuse, cat si a sumelor accesate si a 

indicatorilor obligatorii realizati, astfel prezenta auto-evaluare fiind facila. 

Prin informatiile culese in urma chestionarelor se vor analiza datele pe care GAL nu le 

detine, deoarece prin implementarea proiectelor care nu au obligativitatea de creere 

de noi locuri de munca se pot maximiza indicatorii propusi initial.  

Astfel, chestionarele transmise atat catre beneficiari cat si catre personae care nu au 

depus proiecte vom afla in primul rand care este rata de angajare, dar si ce putem 

modifica pe viitor in SDL astfel incat sa fie mai usoara accesarea de fonduri, iar 

persoanele interesate de accesare si care nu au depus proiecte din varii motive, vor 

depune proiecte in urmatoarele sesiuni. 

Se va realiza o sintetizare a bugetului alocat pe proiecte pe fiecare masura in parte si 

rata de absorbtie tinand cont de modificarile anterioare ale SDL. 

Se va intocmi un raport cu cerintele din teren la momentul scrierii SDL si ulterior cu 

proiectele depuse 

Se vor analiza obiectivele stabilite initial si evolutia acestora pe parcursul 

implementarii. 
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In urma completarii chestionarelor se vor centraliza informatiile primite si se va 

analiza atingerea indicatorilor de monitorizare si totodata se vor nota necesitatile 

existente in teren. 

 

CONSTATARILE SI CONCLUZIILE EVALUARII 

  

IN URMA CHESTIONARELOR:  

S-au depasit indicatorii de monitorizare mentionati in SDL; astfel: locurile de munca 

pe care GAL Constanta CENTRU s-a obligat sa le creeze prin implementarea SDL sunt 

in numar de 2, iar acestea sunt repratizate domeniului de interventie 6A. In urma 

implementarii proiectelor, s-a realizat o depasire a indicatorilor de monitorizare, 

astfel fiind create pana la data de 01.10.2018 6 locuri de munca, din care 2 locuri de 

munca pe domeniul de interventie 2B si 4 locuri de munca pe domeniul de interventie 

6A. 

Domenii de intervenție  Indicator de monitorizare 

1A - 

1B - 

1C - 

2A, 2B, 2C+ 6 exploatații agricole /beneficiari sprijiniți; / 7 exploatatii 

agricole/beneficiari sprijiniti + 2 locuri de munca creeate 

(barbati 20 si 40 de ani) 

3A, 3B - 

4A, 4B, 4C - 

4A, 4B, 4C - 

5A - 

5B, 5C - 

5D 8-100 UVM 

5E - 

6A 2 locuri de muncă 

4 locuri de munca creeate (3 barbati si 1 femeie) 

6B 6.700 locuitori care beneficiează de servicii/infrastructură 

îmbunătățită; 1 loc de muncă 

23.339 locuitori care vor beneficia de 

servicii/infrastructura imbunatatita o data cu finalizarea 

celor 9 proiecte depuse de catre autoritatile publice 

locale 
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6C - 

* cu rosu este notat ceea ce s-a realizat prin implementarea SDL, cu negru fiind 

indicatorii propusi initial. 

 

SINTETIZARE CHESTIONARE 

 

A. CHESTIONARE BENEFICIARI 

1. Locuri de munca create: 

b. Domeniul de interventie 2B – 2 : din care 1 barbat cu vasrta cuprinsa intre 20-

25 si 1 barbat cu varsta cuprinsa intre 30-40 ani 

c. Domeniul de interventie 6A – 4 : din care 1 femeie cu varsta de sub 40 ani, 3 

barbati cu varste cuprinse intre 20-30, 30-40, 40-50 ani 

TOTAL LOCURI DE MUNCA CREATE: 6 

 

2.  Aportul adus domeniului de interventie 6B: 

a. 23.339 locuitori care vor beneficia de servicii/infrastructura imbunatatita o data cu 

finalizarea celor 9 proiecte depuse de catre autoritatile publice locale 

b. proiectul depus pe axa sociala nu a fost inca contractat, rezultatele urmand a fi 

notate in urmatoarea evaluare a SDL. 

 

3. Asteptarile beneficiarilor de la colaborarea cu GAL in viitor (in ordine 

descrescatoare, in functie de numarul de bife) 

- Supraveghere in materie de programe si fonduri europene 

- Sprijin pentru gestiunea dosarelor 

- Sprijin pentru loarea deciziilor 

- Supraveghere in materie de licitatii de proiecte europene 
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B. CHESTIONARE PERSOANE CARE NU AU BENEFICIAT DE FONDURI 

 Asteptarile beneficiarilor de la colaborarea cu GAL in viitor (in ordine 

descrescatoare, in functie de numarul de bife) 

-  Supraveghere in materie de ajutoare si subventii regionale si nationale 

- Supraveghere in materie de programe si fonduri europene 

-  Sprijin pentru intocmirea dosarelor 

- Sprijin pentru gestiunea dosarelor 

- Sprijin pentru loarea deciziilor 

- Supraveghere in materie de licitatii de proiecte europene 

 

 IN URMA RE-ANALIZARII ANALIZEI SWOT aferenta SDL 2014-2020, s-a constatat 

ca Amenintarile notate la Analiza SWOT  a teritoriului s-au diminuat, de asemenea si 

punctele slabe; astfel prin cele 9 proiecte aflate in implementare, teritoriul se va 

dezvolta considerabil. Prin SDL 2014-2020 se vor realiza: 2 parcuri de recreere, in 2 

comune diferite, se vor achizitiona utilaje necesare intretinerii infrastructurii rutiere 

si de canalizare; se vor asfalta 2 strazi adiacente in comuna Castelu, se va construi o 

sala de sport in comuna Mihail Kogalniceanu si se va infiinta un after-school in comuna 

Silistea. Toate acestea aducand un aport pozitiv implementarii SDL si ajuta 

considerabil la dezvoltarea comunitatii. 

 Punctele slabe notate in analiza SWOT a populatiei sunt si ele in scadere, prin 

implementarea proiectelor mai sus mentionate; acestea ducand la implicarea activa a 

cetatenilor din localitatile partenere, sprijinind un numar de minimum 23.339 

locuitori o data cu implementarea si finalizarea proiectelor. 

 Totodata, analiza SWOT a activitatilor economice se modifica; deoarece prin 

SDL 2014-2020 s-a facut posibila instalarea a 4 tineri fermieri, fermieri care nu ar fi 

putut accesa fonduri direct prin PNDR datorita dimensiunii mici a fermelor. S-au 

modernizat alte 3 ferme existente si s-au extins domeniile de activitate catre sectorul 

non-agricol infiintandu-se astfel o fabrica de peleti si o pensiune turistica. Ridicarea 

pensiunii turistice pe teritoriul GAL aduce un aport pozitiv, deoarece la momentul 

scrierii SDL, conform statisticilor pe intreg teritoriul era inscrisa si declarata o singura 

facilitate de cazare.  
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CONCLUZII, RECOMANDARI SI LECTII INVATATE 

 

Implementarea SDL 2014-2020, pana la momentul raportarii s-a dovedit a fi una de 

success, avand o rata de absorbtie ridicata si creand un numar mare de locuri de 

munca. Toate acestea realizandu-se insa prin cercetarea permanenta a problemelor 

din teren si totodata prin modificarile aduse pe parcurs SDL.  

S-a constatat ca nevoile din teritoriu s-au modificat pe parcursul trecerii anilor, iar 

GAL Constanta Centru s-a conformat modificand atunci cand a fost nevoie SDL 2014-

2020. 

Pe viitor se va mentine contactul permanent cu persoanele din teritoriu si se vor 

aduce modificari la SDL de cate ori va fi nevoie; toate acestea pentru o implementare 

eficienta a SDL si o rata de absorbtie cat mai aproape de 100%. 

 

ANEXE 
 

Consiliul Director privind selectarea echipei de evaluare 

Capitolul III SDL 

Capitolul IV SDL 

CHESTIONARE 

Statistica alocarii pe fiecare masura si rata de absorbtie 

Aprobarea Raportului de evaluare SDL 


