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SECTIUNEA 1: PREFAȚĂ 

Raportul de evaluarea a Strategiei de Dezvoltare Locala a GAL Tinutul Vinului 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) 

Totodata GAL Tinutul Vinului 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 
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În ansamblu, elaborarea prezentului studiu de evaluare precum și concluziile extrase au fost direct 

corelate cu disponibilitatea datelor provenite din monitorizarea proiectelor, aceastea fiind la rândul 

lor în relație directă cu gradul de implementare a măsurilor programate. Astfel, avand in vedere ca 

implementarea masurilor din cadrul Strategiei de dezvoltare locala a GAL Tinutul Vinului se afla încă 

într-o etapă incipientă (pana in prezent nu a fost finalizat si platit integral niciun proiect), nu putem 

face o evaluare foarte exacta privind impactul masurilor implementate in teritoriu, aceasta urmand 

a fi facuta mai detaliata in evaluarile viitoare. 

Evaluarea SDL s-a defasurat pe decursul a 3 luni, in perioada 20 octombrie 2018 – 21 ianurie 2019. 

Evaluarea reflectă progresul implementării Strategiei de Dezvoltare Locala a GAL Tinutul Vinului 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 Tinutul Vinului (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 5  întrebări de evaluare aferente domeniilor de interventie și 10 întrebări de evaluare 

aferente unor teme de evaluare. 

Pana la 1 octombrie 2018, la nivelul GAL Tinutul Vinului, 6 din cele 8 masuri au fost lansate. Din cele 

6 masuri lansate, pentru 5 masuri au fost deja semnate contracte de finantare. Pe nici una dintre 

masuri nu a fost finalizat nici un proiect. 
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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 comune și specifice de 

evaluare și au permis dezvoltarea concluziilor și a recomandărilor prezentate la nivelul raportului de 

evaluare. 

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

Tinutul Vinului 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  GAL Tinutul Vinului îsi propune valorificarea și continuarea 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 bun fiind lansate apeluri pe 6 masuri din 8. La 

acest moment nu au fost inca lansate apeluri de selectie pe toate masurile din cadrul SDL, iar 

proiectele nu sunt finalizate. Totusi, pentru masurile lansate, gradul de contractare este ridicat.   

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

Gradul de contractare 19.2 =   1.230.396 euro/1.718.776 euro = 71,59%                                                 

Gradul de absortie  raportat la contractari 19.2  = 285. 077 euro/1.230.396 euro = 23,17% 

Gradul de absortie  raportat la alocari 19.2 = 285. 077 euro/1.718.776 euro = 16,59% 

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. 

Dificultățile referitoare la implementarea strategiei par mai mult legate de situațiile externe și 

contextuale, decât de problemele interne ale procedurilor de funcționare ‐ pe care sistemul de 
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management demonstrează că le poate gestiona. Evaluatorii sunt de acord cu principalele probleme 

identificate in implementare, precum modificările legislației, problemele structurale, istorice legate 

de înregistrarea proprietății funciare în țară, piața creditelor și problemele de cofinanțare 

întâmpinate de beneficiari. 

Eficiența programului 

Nivelul de implementare a Strategiei este relativ 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 GAL Tinutul Vinului a fost modificat de 6 ori, pentru a ajunge la versiunea în vigoare. 

Modificarile nu au 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 

Tinutul Vinului  responsabili cu activitati de monitorizare, evaluare si control, respectiv: Fieraru 

Iuliana si Militaru Claudia, ajutati de animatorul Logofatu Maria,  supervizati de responsabilul 

administrativ, domnul Marian Trocaru, in colaborare cu reprezentati ai societatii SC XPLORA 

SOLUTIONS SRL, firma cu care GAL-ul a incheiat contract de consultanta pentru perioada 2016 – 2019  

nr. 30 din data de 20.03.2018, valabil pana la 31.12.2019. 
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SECTIUNEA 3: CONTEXT 

În perioada 2014‐2020, in teritoriul acoperit de GAL Tinutul Vinului, în vederea asigurării unui cadrul 

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

Dezvoltarea Locala elaborată la nivelul Grupului de Actiune Locala „Tinutul Vinului”. 

Teritoriul acoperit de Asociaṭia Grupul de Acṭiune Locală Ţinutul Vinului este amplasat ȋn partea 

central sudică a României, respectiv ȋn partea de sud a judeṭului Vâlcea şi are ȋn componenṭă 17 

localităṭi din judeṭul Vâlcea: oraşul Bălceşti şi comunele: Amărăşti, Creṭeni, Diculeşti, Făureşti, 

Ghioroiu, Lalosu, Lăcusteni, Măciuca, Mădulari, Mitrofani, Orleşti, Prundeni, Ṣtefăneşti, Suteşti, 

Valea Mare şi Voiceşti. 

Conform datelor de la Recensământul Populației și Locuințelor din anul 2011, numărul total al 

locuitorilor care fac parte din aria teritorială a GAL “Ţinutul Vinului” este de 39.048  locuitori,  dispuși 

pe o suprafață totală de 703,94 km2 , avand o densitate de 55,47 loc/km². Ca si componenta, teritoriul 

este echilibrat din punct de vedere a  distributiei pe sexe, fiind reprezentat in proportie de 48% de 

barbati si 52% de femei. De asemenea populatia este formata in cea mai mare parte din romani, insa 

exista si minoritati (populatie roma). Teritoriul GAL Tinutul Vinului este un teritoriu relativ sarac, cu 

un indice al dezvoltarii umane de 52,11 si cu o populatie imbatranita. Cea mai dezvoltata ramura a 

economiei este agricultura, fondul funciar fiind preponderent alcatuit din teren arabil. Exista la 

nivelul teritoriului insa si agenti economici din alte domenii (industrie, constructii, servicii, etc.), dar 

care nu acopera necesarul de locuri de munca. Din punct de vedere al infrastructurilor, exista la nivel 

de teritoriu un minim necesar, insa cele mai multe din acestea acestea nu sunt dezvoltate suficient 

si un raspund la toate nevoile populatiei. 

In ceea ce priveste parteneriatul, acesta reuneşte 73 de membri, după cum urmează: 17 parteneri 

publici, 42 parteneri privaţi si 14 reprezentanţi ai societăţii civile. 

Nevoi sociale și economice care motivează sprijinul acordat 

Prin implementarea SDL, GAL Tinutul Vinului urmareste atingerea urmatoarelor obiective principale: 

1. FAVORIZAREA COMPETITIVITATII AGRICULTURII.  

In acest sens se urmareste satisfacerea urmatoarelor nevoi de la nivelul teritoriului: 

➢ Nevoia de a spori cunostintele in randul actorilor implicati in sectoarele prioritare ale 

agriculturii din teritoriul GAL Tinutul Vinului;  

➢ Nevoia de modernizare a exploatatiilor agricole, dotare cu utilaje si echipamente moderne; 
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➢  Nevoia de sprijinire a exploatatiilor de mici dimensiuni;  

➢ Nevoia de intinerire a generatiilor de fermieri; de imbunatatire a managementului si crestere 

a competitivitatii sectorului agricol 

 

2. OBȚINEREA UNEI DEZVOLTĂRI TERITORIALE ECHILIBRATE A ECONOMIILOR ȘI 

COMUNITĂȚILOR RURALE, INCLUSIV CREAREA ȘI MENȚINEREA DE LOCURI DE MUNCA. 

In acest sens se urmareste satisfacerea urmatoarelor nevoi de la nivelul teritoriului:  

➢ Nevoia de dezvoltare  a activitatilor economice din teritoriul GAL si de creare de noi activitati, 

de creare de noi locuri de munca; 

➢ Nevoia de dezvoltare a infrastructurilor de la nivelul GAL, de crestere a nivelului de trai si a 

gradului de atractivitate a teritoriului; 

➢ Nevoia de promovare a incluziunii sociale și combaterea sărăciei, inclusiv integrarea 

minoritatilor locale de pe teritoriul GAL Tinutul Vinului 

De asemenea, GAL Tinutul Vinului are ca intentie desfasurarea de activitati de cooperare nationala 

si/sau transnationala cu alte GAL-uri din Uniunea Europeana si depunerea de proiecte in cadrul 

apelurilor de selectie pe masura de cooperare ce vor fi initiate de Autoritatea de Management. 

 

Strategia este structurata in urmatoarele masuri, avand urmatorii beneficiari si alocari financiare:  

 

Masuri Tipuri de beneficiari Alocare 
financiara 

 

 

M1/1C Formarea 

profesionala a 

actorilor implicati in 

sectorul agricol din 

teritoriul GAL Tinutul 

Vinului  

Beneficiari directi: entitatile sau organismele publice 

sau private care activeaza in domeniul formarii 

profesionale a adultilor si care indeplinesc criteriile de 

eligibilitate si de selectie stabilite de GAL 

Beneficiari indirecti: persoane angajate in  sectorul 

agricol, administratori ai unor exploatatii agricole, actori 

economici care sunt IMM-uri care isi desfasoara 

activitatea in teritoriul GAL beneficiari directi ai 

masurilor M2/2A Cresterea performantei economice a 

exploatatiilor agricole si pomicole, M3/2A Ajutor pentru 

ferme mici, M4/2B Sprijinirea tinerilor fermieri 

29.242 euro 

M2/2A Cresterea 

performantei 

economice a 

Fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate, 

cooperative (cooperativele și societățile cooperative 

agricole), grupuri de producători, implicit din sectorul 

268.074 euro 
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exploatatiilor 

agricole si pomicole 

pomicol, constituite în baza legislației naționale în 

vigoare care deservesc interesele membrilor. 

M3/2A Ajutor pentru 

ferme mici 

Fermierii care au drept de proprietate și/sau drept de 

folosinţă pentru o exploatație agricolă care intră în 

categoria de fermă mică conform definiției de la 

capitolul 8.1 din PNDR cu excepția persoanelor fizice 

neautorizate. 

80.000 euro 

 

 

 

 

 

 

 

 M4/2B Sprijinirea 

tinerilor fermieri 

Tânărul fermier așa cum este definit în art. 2 din R(UE) 

nr. 1305/2013*, care se instalează ca unic șef al 

exploatației agricole, prin infiintarea ca 

microintreprindere/intreprindere mica cu maxim 24 de 

luni inainte de depunerea proiectului 

Persoană juridică cu mai mulți acționari unde un tânăr 

fermier, așa cum este definit în art. 2 din R(UE) nr. 

1305/2013 se instalează și exercită un control efectiv pe 

termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la 

gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de 

exploatație şi deţine cel puţin 50%+1 din acţiuni.  

*Art. 2 (1) n -„tânăr fermier” înseamnă o persoană cu 

vârsta de până la 40 de ani (inclusiv cu o zi înainte de a 

împlini 41 de ani)  la momentul depunerii cererii, care 

deține competențele și calificările profesionale adecvate 

și care se stabilește pentru prima dată într-o exploatație 

agricolă ca șef al respectivei exploatații. 

120.000 euro 

M5/6A Sprijin pentru 

crearea de noi 

activitati economice 

in sectorul non-

agricol  

Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care își 

diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-

agricole în spațiul rural pentru prima dată.  

Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din 

spațiul rural, care își propun activități non-agricole, pe 

care pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării 

pentru sprijin;  

Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în 

anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime 

de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități 

până în momentul depunerii acesteia (start-ups).  

Beneficiari ai masurii M4/2B care se incadreaza in cei 

enumerati mai sus 

180.000 euro 
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Beneficiari ai masurii M6/6A care se incadreaza in cei 

enumerati mai sus 

 

M6/6A Dezvoltarea 

sectorului non-

agricol 

Micro‐întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici 

existente  şi nou‐înfiinţate (start‐ups) din teritoriul GAL 

si fermieri sau membrii unor gospodării agricole1 

(autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi 

diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea 

unei activităţi neagricole  în cadrul întreprinderii deja 

existente, incadrabile în micro‐întreprinderi şi 

întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice 

neautorizate. (orice persoana fizica sau juridica sau 

orice grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de 

forma juridica acordata grupului si membrilor sai in 

temeiul legislatiei in vigoare, poate fi considerat 

membru al unei gospodarii agricole, cu exceptia 

lucratorilor agricoli)  

Beneficiari ai masurii M4/2B care se incadreaza in cei 

enumerati mai sus 

Beneficiari ai masurii M5/6A care se incadreaza in cei 

enumerati mai sus. 

113.353 euro 

M7/6B Dezvoltare 

rurala 

 

Unitati administrativ-teritoriale din teritoriul GAL 

Tinutul Vinului (comune, orase cu mai putin de 20.000 

locuitori)  și asociațiile acestora, ONG-uri, unități de cult 

pentru investiţii asociate cu protejarea patrimoniului 

cultural, persoane fizice autorizate/societăți comerciale 

care dețin în administrare obiective de patrimoniu 

cultural de utilitate publică, de clasă B, pentru investiţii 

asociate cu protejarea patrimoniului cultural, conform 

legislatiei in vigoare 

Beneficiari ai masurii M8/6B care se incadreaza intre 

cei enumerati mai sus 

797.043 euro 

M8/6B Infrstructura 

sociala pentru 

comunităţile 

marginalizate/ cu risc 

de sărăcie/ 

excluziune socială din 

Beneficiari directi 

1. Furnizori publici de servicii sociale: structurile 

specializate din cadrul/subordinea autorităţilor 

administraţiei publice locale şi autorităţile executive din 

unităţile administrativ-teritoriale organizate la nivelul 

localitatilor din teritoriul GAL; autorităţile administraţiei 

publice centrale ori alte instituţii aflate în subordinea 

131.064 euro 
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teritoriul GAL Tinutul 

Vinului  

 

sau coordonarea acestora care au stabilite prin lege 

atribuţii privind acordarea de servicii sociale pentru 

anumite categorii de beneficiari; unităţile sanitare, 

unităţile de învăţământ şi alte instituţii publice care 

dezvoltă, la nivel comunitar, servicii sociale integrate. 

2.Furnizorii privati: organizațiile neguvernamentale, 

respectiv asociatiile si fundatiile, inclusiv GAL; cultele 

recunoscute de lege; persoanele fizice autorizate în 

conditiile legii; filialele si sucursalele asociatiilor si 

fundatiilor internationale recunoscute în conformitate 

cu legislatia în vigoare; operatorii economici cu scop 

lucrativ, pentru toate categoriile de servicii sociale 

organizate în condiţiile legii, cu excepţia celor prevăzute 

în Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, la art. 73 alin. 

(2) lit. a) şi c), la art. 77 şi 78, precum şi a celor prevăzute 

la art. 83. 

3. Parteneriat între autoritatea publică locală (APL) și un 

furnizor de servicii sociale 

Beneficiari ai masurii M7/6B care se incadreaza intre 

cei enumerati mai sus 

Beneficiari indirecti: Persoanele din comunitățile 

marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune 

socială,  populație aparținând minorităților etnice, 

personalul din cadrul serviciilor create/dezvoltate de la 

nivelul comunității, etc. 
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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. 



 

12 
 
 

 

 

 

 

 

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 

FAZA 1: 

STRUCTURAREA 

FAZA 2: 

OBSERVAREA 

FAZA 3:     

ANALIZA 

FAZA 4: 

EVALUAREA 



 

13 
 
 

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. 

 

 

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 Tinutul Vinului; 

- 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; 

• Centrallizare chestionare, etc. 

Datele colectate au fost disponibile la sediul GAL Tinutul Vinului 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. 
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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 

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  

de 11 intrebari – 7 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. Au fost distribuite un nr. de 42 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 

intervențiiloe 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 Tinutul Vinului pe toata 

perioada de implementare a SDL, avand in vedere ca in procesul de desfasurare 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 Tinutul Vinului. 

DIFICULTATI SI LIMITARI ALE METODOLOGIEI UTILIZATE 

 

Metodologia utilizata Dificultati sau limitari metodologice identificate 
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Studiul/Analiza 
documentelor; Analiza 
datelor administrative 

Anumite masuri nu au fost inca lansate sau nu au cheltuieli 
angajate pana la data de 1 octombrie 2018; 

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 intrun 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 
esposibil 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. 

Numarul inexistent al proiectelor finalizate, proiectele 

contractate fiind in implementare; din acest motiv nu a putut fi 

constituit un esantion reprezentativ.   

Stadiul actual de implementare implică o analiză parțială a 

efectelor strategiei și, în special, a proiectelor finanțate; 

 

 



 

16 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

17 
 
 

 

SECTIUNEA 6: DESCRIEREA TERMENILOR CHEIE AI PROGRAMULUI – ÎNTREBĂRILE DE EVALUARE AFERENTE 

DOMENIILOR DE INTERVENTIE SI INTREBARI DE EVALUARE AFERENTE UNOR TEME DE EVALUARE, CRITERII DE 

EVALUARE/ANALIZĂ, NIVELURI ȚINTĂ 

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

interventie si la 10  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 Tinutul 

Vinului incurajarea învățării pe tot 

parcursul vieții și a formării 

profesionale în sectorul agricol? 

1C M1/1C 
 

▪ Numarul de persoane din 

teritoriul GAL Tinutul Vinului 

care au finalizat un program de 

pregatire profesionala in cadrul 

proiecteor depuse la GAL 

▪ Temele de curs sustinute in 

cadrul programelor de pregatire 

▪ Nr. de proiecte sprijinite 

▪ Nr. de participanti instruiti 

▪ Cheltuiala publica totala 

▪ Nr. de proiecte care includ  

teme de mediu/care 

promoveaza inovarea  
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profesionala finalizate 

(management, mediu, etc.) 

2. In ce masura au contribuit 

interventiile din cadrul SDL GAL 

Tinutul Vinului 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 
M3/2A 

▪ Fermele au fost modernizate 

▪ Cresterea competitivitatii 

agricole din punct de vedere al 

locuitorilor GAL 

▪ Cresterea competitivitatii 

agricole din punct de vedere al 

locuitorilor GAL 

▪ Locuri de munca nou create 

▪ Modernizarea de ferme mici 

▪ Cheltuiala publica totale 

▪ Numar de exploataţii 

sprijinite/ beneficiari 

sprijiniţi 

▪ Numar de locuri de muncă 

create 

▪ Perceptia locuitorilor GAL 

privind contributia 

interventiilor din cadrul SDL 

GAL Tinutul Vinului la 

consolidarea exploataţiilor 

agricole şi pomicole din 

teritoriul GAL, la creşterea 

competitivităţii activităţii 

agricole şi a calităţii 

produselor si la indeplinirea 

standardelor comunitare? 

3. În ce măsură au sprijinit 

intervenţiile din SDL intrarea în 

sectorul agricol a unor fermieri 

calificaţi corespunzător şi, în 

special, reînnoirea generaţiilor? 

2B M4/2B ▪ Fermieri calificați 

corespunzător au intrat în 

sectorul agricol 

▪ Cheltuiala publica totala 

▪ Numar de exploataţii 

sprijinite/ beneficiari 

sprijiniti; 

▪ Nr. de proiecte care includ  

teme de mediu/ inovare 
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4. In ce masura au sprijinit 
interventiile din cadrul SDL GAL 
Tinutul Vinului facilitarea 
diversificării, a înființării și a 
dezvoltării de întreprinderi mici, 
precum și crearea de locuri de 
muncă? 
 

6A M5/6A 
M6/6A 

▪ Au fost create locuri de muncă 

▪ Au fost create întreprinderi 

mici 

▪ Întreprinderile mici și‐au 

diversificat activitatea 

economică 

▪ Diversificarea, crearea si 

dezvoltarea intreprinderilor 

din punct de vedere a 

locuitorilor GAL 

▪ Cheltuiala publica totala 

▪ Număr de locuri de munca 

create; 

▪ Număr de proiecte 

sprijinite; 

▪ Perceptia locuitorilor GAL 

privind masura in care 

interventiile propuse in 

cadrul Strategiei de 

dezvoltare locala a GAL 

Tinutul Vinului au 

contribuit la 

diversificarea, crearea şi 

dezvoltarea 

întreprinderilor și crearea 

de locuri de muncă in 

teritoriul GAL 

5. In ce măsură au sprijinit 
intervenţiile SDL GAL Tinutul 
Vinului dezvoltarea locală in 
teritoriul GAL? 

6B M7/6B 
M8/6B 

▪ 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 

▪   Cheltuiala publica totala 

▪ Numar de proiecte 

sprijinite 

▪ Populație neta care 

beneficiază de 

infrastructuri/servicii 

imbunatatite 

▪ Nr. de proiecte care includ  

teme de mediu/ inovare 
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▪ Accesul la servicii sociale 

pentru comunitatile 

marginalizate, cu risc de 

saracie sau excluse social a 

crescut 

▪ Perceptia locuitorilor GAL 

privind contributia 

interventiilor din cadrul 

SDL la dezvoltarea 

serviciilor de baza si a 

infrastructurilor si 

cresterea accesului la 

acestea. 

 

 

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 Tinutul Vinului 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 Tinutul 

Vinului privind relevanta SDL GAL 

Tinutul Vinului 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) 



 

21 
 
 

•Gradul de absortie raportat la 

alocari (raportul intre plati si alocari)  

Mecanismul de 

implementare al 

strategiei 

3. Cat de bine au 
relationat angajatii GAL 
Tinutul Vinului 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 Tinutul 

Vinului 

Valoarea adăugată 

datorată metodei LEADER 

4. Interventiile din cadrul 
Strategiei de dezvoltare locala 
a GAL Tinutul Vinului  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 Tinutul Vinului au 
sprijinit inovarea? 

•Proiecte care au abordat 
teme inovative 

•Nr. proiecte care au abordat 

inovarea. 

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

•Proiecte care au abordat 
teme de mediu 

•Nr. proiecte care au contribuit la 

protectia mediului 
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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  

Cooperarea 8. A desfasurat GAL 
Tinutul Vinului actiuni de 
cooperare?  

•Proiecte de cooperare 
realizate de GAL 

Nr. proiecte de cooperare 

Functionarea Grupului de 

Actiune Locala Tinutul 

Vinului 

9. Ce actiuni a intreprins 
GAL Tinutul Vinului 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 
 

Factorii de succes şi de 

insucces 

10. Care sunt factorii 
interni și externi care au 
influențat sau influențează 
(pozitiv sau negativ) 
implementarea strategiei și 
rezultatele obținute? 

• Factorii de succes şi de 
insucces 

•  
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6.3 METODOLGIA UTILIZATA PENTRU A RASPUNDE INTREBARILOR DE EVALUARE 

 

Abrdarea metodologica propusa pentru evaluarea intermediara a implementarii Strategiei de 

Dezvoltare locala a GAL Tinutul Vinului 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 Tinutul Vinului incurajarea 

învățării pe tot parcursul vieții și a 

formării profesionale în sectorul 

agricol? 

1C √ √ - 

2.In ce masura au contribuit 

interventiile din cadrul SDL GAL Tinutul 

Vinului 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 √ √ - 

6. In ce masura au sprijinit 
interventiile din cadrul SDL GAL Tinutul 
Vinului facilitarea diversificării, a 
înființării și a dezvoltării de 
întreprinderi mici, precum și crearea de 
locuri de muncă? 

6A √ √ √ 

5. In ce măsură au sprijinit intervenţiile 
SDL GAL Tinutul Vinului dezvoltarea 
locală in teritoriul GAL? 

6B √ √ √ 
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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 Tinutul Vinului 
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 
Tinutul Vinului cu 
beneficiarii proiectelor 
finantate prin GAL? 

Mecanismul de 

implementare al 

strategiei √ √ √ 

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

Valoarea adăugată 

datorată metodei 

LEADER √ √ √ 

5. In ce masura 
interventiile din cadrul SDL 
GAL Tinutul Vinului au 
sprijinit inovarea? 

Abordarea inovativa 

LEADER √ √ - 

6. In ce masura 
interventiile din cadrul SDL 
GAL Tinutul Vinului au 
contribuit la protectia 
mediului? 

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 
√ √ √ 
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8. A desfasurat GAL 
Tinutul Vinului actiuni de 
cooperare?  

Cooperarea 
√ - - 

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

Functionarea Grupului 

de Actiune Locala 

Tinutul Vinului √ - - 

10. Care sunt factorii 
interni și externi care au 
influențat sau 
influențează (pozitiv sau 
negativ) implementarea 
strategiei și rezultatele 
obținute? 

Factorii de succes şi de 

insucces 

√ √ √ 
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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 Tinutul Vinului incurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a 

formării profesionale în sectorul agricol? 

Domenii de interventie aferente: 1C 

Lista masurilor care contribuie la aceste domenii de interventie 

M1/1C Formarea profesionala a actorilor implicati in sectorul agricol din teritoriul GAL Tinutul 

Vinului  

Obiective Specifice M1/1C 

▪ Pregatirea profesionala a actorilor locali din cadrul teritoriului GAL Tinutul Vinului  ce 

activeaza in cadrul fermelor mici si mijlocii, in scopul cresterii calitatii managementului la nivel 

de ferma, contribuind totodata la imbunatatirea conditiilor de viata si cresterea locurilor de 

munca in zona  

▪ Constientizarea fermierilor asupra influentelor activitatii lor asupra mediului si 

dobandirea de cunostinte privind practicile agricole cu o influenta benefica asupra acestuia. 

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 

Lipsa datelor necesare pentru a putea raspunde la intrebare, deoarece pana la data de 1 

octombrie 2018, nu a fost deschis inca apel de selectie pentru masura M1/1C in cadrul GAL 

Tinutul Vinului 

Valori indicative ale indicatorilor si surse de date 

Indicator de rezultat comuni Valoare propusa 

prin SDL 

Valoare realizata 

pana la 1 octombrie 

2018 

Nr. de proiecte sprijinite 

 
1 0 

Nr de participanti instruiti 20 0 
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Cheltuiala publica totala 29.242 euro 0 

Nr. de proiecte care includ  teme de 

mediu 

 

1 0 

 

Raspunsul la intrebarea de evaluare 

Pregatirea profesionala a actorilor locali din cadrul teritoriului GAL Tinutul Vinului  ce activeaza 

in cadrul fermelor mici si mijlocii reprezinta un aspect esential in dezvoltarea sectorului agricol 

de la nivelul teritoriului GAL. 

Chiar daca aceasta masura nu a fost deschisa, au fost elaborate și implementate diferite 

instrumente de comunicare cu scopul de a informa potențialii beneficiari, directi si indirecti, cu 

privire la oportunitățile de finanțare. Înainte de lansarea apelului de selectie, activitățile de 

animare ar trebui intensificate, deoarece in urma aplicarii instrumentului de observatie, s-a 

constatat un nivel extrem de scazut de pregatire profesionala a fermierilor. Se constata o 

necesitate acuta de a promova și îmbunătăți activitățile de învățare pe tot parcursul vieții și de 

formare în sectorul agricol, cu scopul de a sprijini agricultorii din teritoriul GAL în dezvoltarea 

competențelor acestora in inovarea și diversificarea activităților pe care le desfășoară, 

împreună cu descoperirea de noi oportunități de piață. 

Avand in vedere ca pana la 1 octombrie 2018, inca nu a fost lansat inca apel de selectie in 

cadrul masurii M1/1C, in acest stadiu al evaluarii nu este posibil sa se raspunda la aceasta 

intrebare. 

Concluzii si recomandari 

În vederea aprecierii criteriului de evaluare asociat acestei întrebări de evaluare, trebuie 

considerat faptul că măsura M1/1C, care contribuie în mod direct la realizarea obiectivelor DI 

1C, inca nu a fost lansata pentru implementare. Până la data de 01.10.2018 nu a fost lansat 

niciun apel de selectie. 

Desi inca nu a fost lansat apel de selectie,  GAL Tinutul Vinului a luat in considerare opiniile 

partilor interesate de acest aspect, in procesul de stabilire a obiectivelor masurii M1/1C, in 

cadrul elaborarii SDL. 

Totusi, in urma utilizarii instrumentelor de evaluare, ar putea fi trase niste concluzii 

preliminare: 

 

 Datorită importanței deosebite a activităților de formare profesionala a actorilor 

implicati in sectorul agricol din teritoriul GAL Tinutul Vinului, este considerată a fi esențială 

lansarea masurii M1/1C și implementarea proiectului estimat pe aceasta masura,  cât mai 

curând posibil.  

 Desi are o importanta deosebita si este necesara implementarea in teritoriu a acestei 

masuri (asa cum a reiesit din analiza diagnostic a teritoriului GAL Tinutul Vinului), in urma 
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procesului de observatie, s-a constatat ca oamenii raspund cu destul de multa reticenta cu 

privire la formare, atat beneficiarii directi cat si cei indirecti. Beneficiari directi care sa 

indeplineasca criteriile de eligibilitate ar fi in numar destul de restrains in teritoriu, acestia fiind 

reticenti din punct de vedere al conditiilor de finantare, limitelor financiare impuse de proiect 

sau principiile de selectie, lipsa fondurilor (avand in vedere ca pe masura M1/1C nu se poate 

solicita avans). Pe de alta parte, beneficiarii indirecti ar fi dornici sa participle la astfel de cursuri 

de formare, ar dori sa-si imbunatateasca competentele din domeniul agricol, insa o problema 

ridicata de acestia ar fi timpul necesar alocarii desfasurarii curului, care i-ar face sa se abata de 

la activitatile zilnice. 

Recomandari: 

Având în vedere ca niciun proiect nu a fost finanțat în cadrul M1/1C până la data de 1 

octombrie 2018, este esențial să se accelereze publicarea apelului de selectie pentru aceasta 

masura, pentru a răspunde, pe de o parte, nevoilor de formare identificate la nivelul teritorului 

GAL Tinutul Vinului și, pe de altă parte, pentru a monitoriza și cuantifica rezultatele atinse în 

cadrul DI 1C. 

De asemenea, trebuie cat mai curand continuat procesul de distribuire a diferitelor 

instrumente de animare cu scopul de a informa potențialii beneficiari, cuprivire la 

oportunitățile de finanțare pe masura M1/1C, respectiv cu privire la oportunitățile de formare, 

si la importanța dezvoltării competențelor pentru îmbunătățirea performanțelor economice 

ale fermelor. 

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

interventiile din cadrul SDL GAL Tinutul Vinului 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 Cresterea performantei economice a exploatatiilor agricole si pomicole 

Obiective specifice M2/2A 

▪ Consolidarea exploataţiilor agricole şi pomicole din teritoriul GAL Tinutul Vinului;  

▪ Creşterea competitivităţii activităţii agricole şi a calităţii produselor;  

▪ Indeplinirea standardelor comunitare; 

M3/2A Ajutor pentru ferme mici 

Obiective specifice M3/2A 

▪ Sprijinirea fermelor mici din teritoriul GAL Tinutul Vinului; 

▪ Cresterea competitivitatii agricole la nivelul teritroiului GAL 

Verificarea consistenței dintre Întrebarea Comună de Evaluare, criteriile de evaluare și 

indicatori 
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Masura Termeni cheie ai evaluarii/ criterii 

de evaluare 

Indicatori de rezultat comuni 

M2/2A ▪ Fermele au fost modernizate 

▪ Cresterea competitivitatii 

agricole din punct de vedere al 

locuitorilor GAL 

▪ Cresterea competitivitatii 

agricole din punct de vedere al 

locuitorilor GAL 

▪ Locuri de munca nou create 

 

▪ Cheltuiala publica totale 

▪ Numar de exploataţii sprijinite/ 

beneficiari sprijiniţi 

▪ Numar de locuri de muncă create 

▪ Perceptia locuitorilor GAL privind 

contributia interventiilor din 

cadrul SDL GAL Tinutul Vinului la 

consolidarea exploataţiilor 

agricole şi pomicole din teritoriul 

GAL, la creşterea competitivităţii 

activităţii agricole şi a calităţii 

produselor si la indeplinirea 

standardelor comunitare 

M3/2A Modernizarea de ferme mici ▪ Cheltuiala publica totale 

▪ Numar de exploataţii sprijinite/ 

beneficiari sprijiniţi 
 

Metode aplicate 

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

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

observatia si sondajul de opinie cu instrumenul sau: chestionarul. 

Provocari/Riscuri/Probleme 

Lipsa datelor necesare pentru a putea raspunde la intrebare, deoarece pana la data de 1 

octombrie 2018, pentru masura M2/2A exista un singur apel de selectie care momentan este 

in desfasurare, iar pentru pentru masura M3/2A nu exista proiecte finalizate. 

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 

sprijinite/beneficiari 

sprijiniti 

3 0 

Cheltuiala publica totala 268.074 euro 0 

Nr. De locuri de munca 

create 
4 0 

Perceptia locuitorilor GAL 

asupra cresterii 

competitivitatii agricole. 

- 

100% din persoanele 

intervievate considera ca 

interventiile propuse in 
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cadrul Strategiei de 

dezvoltare locala a GAL 

TINUTUL VINULUI au 

contribuit la consolidarea 

exploataţiilor agricole şi 

pomicole din teritoriul GAL, 

la creşterea competitivităţii 

activităţii agricole şi a 

calităţii produselor si la 

indeplinirea standardelor 

comunitare intr-o masura 

foarte mare (78,57%) sau 

moderata (21,43%)     

M3/2A 

Nr. de exploatatii 

sprijinite/beneficiari 

sprijiniti 

8 2 proiecte contractate 

Cheltuiala publica totala 80.000 euro 20.000 euro contractati 

 

 

Problemele întâmpinate care au influenţat validitatea şi fiabilitatea concluziilor rezultate 

din evaluare 

Raspunsul  la intrebare depinde pe de o parte, de progresul inregistrat de GAL Tinutul Vinului 

in procesul de implementare al Strategiei de dezvoltare locala, respectiv in procesul de 

implementare al masurilor amintite mai sus, iar pe de alta parte de rezultatele chestionarului 

aplicat pentru a vedea perceptia locuitorilor din teritoriul GAL cu privire la consolidarea 

exploataţiilor agricole şi pomicole din teritoriul GAL, creşterea competitivităţii activităţii 

agricole şi a calităţii produselor si la indeplinirea standardelor comunitare. 

La momentul de fata se poate oferi un raspuns intermediar/incipient la intrebarea de fata, 

avand in vedere ca pentru masura M2/2A, pana la momentul realizarii acestei evaluari a fost 

lansat un singur apel de selectie, care in prezent se afla in desfasurare. 

Astfel o evaluare mai detaliata din punct de vedere al intrebarii de fata se va face in cadrul 

evaluarilor ulterioare. 

Raspunsul la intrebarea de evaluare 

Conform analizei SWOT din cadrul Strategiei de dezvoltare locala a GAL Tinutul Vinului, pe 

teritoriul acesteia exista un numar ridicat de exploatatii agricole (65,37% din teritoriu fiind 

reprezentat de suprafata Agricola), insa doar un numar destul de redus din cadrul acestora pot 

primi finantare in cadrul SDL, pe de o parte din cauza fondurilor financiare limitate, iar pe de 

alta parte din cazua neindeplinirii conditiilor de eligibilitate sau posibilitatea sustinerii 

cofinantarii private (in cazul masurii M2/2A). 
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Prin intermediul masurii M2/2A, pot fi modernizate o serie de ferme agricole si pomicole, care 

vor contribui la dezvoltarea sectorului agricol in teritoriu, insa la momentul realizarii evaluarii, 

apelul de selectie era in desfasurare. 

In cazul masurii M3/2A, au fost prevazute prin strategie sprijinirea a 8 ferme mici, sprijinul 

acordat fiind in valoare de 80.000 euro. Pana la momentul evaluarii a  fost lansat un singur apel 

de selectie in urma caruia au fost contractate 2 proiecte. GAL selectase 3 proiecte, insa unul a 

fost declarat neeligibil de catre AFIR, datorita nepreluarii integrale a exploatatiei agricole. Cele 

doua proiecte contractate vor contribui la dezvoltarea sectorului vegetal si apicol din teritoriul 

GAL. 

Sectorul zootehnic are un nivel de cautare mai scazut, fapt ce poate fi justificat prin necessitate 

unei investitii mai mari si o evaluare a mediului, care necesita o durata mai indelungata de 

efectuare. 

O evaluare mai concreta a raspunsului la aceasta intrebare se va putea face ulterior cand vor 

exista proiecte finalizate pe toate masurile care influenteaza acest aspect. 

Concluzii si recomandari 

Concluzii 

Avand in vedere ca avem situatii in care nu au fost lansate apeluri de selectie dar acestea sunt 

in desfasurare sau ca inca nu au fost finalizate proiecte este dificil sa fie evaluate rezultate nete, 

insa pot fi observate in urma aplicarii instrumentelor de evaluare, anumite aspecte: 

Pana la sfarsitul perioadei de implementare a strategiei GAL Tinutul Vinului are toate sansele 

de a-si indeplini indicatorii prevazuti si de a contribui la dezvoltarea sectorului agricol, in 

perioadele de realizare a activitatilor de animare a masurilor agricole existand un interes foarte 

mare din partea agricultorilor din teritoriul GAL. 

Pentru Masura M2/2A, o parte din cei care detin expoatatii agricole, nu detin fonduri suficiente 

pentru a putea sustine contributia proprie 

In cazul masuriI M3/2A una din problemele intalnite  reprezinta dificultatea in demonstrarea 

dreptului de proprietate asupra terenului din cauza lipsei documentelor succesorale sau lipsa 

fondurilor pentru a acoperi onorariile notariale și alte taxe necesare efectuării măsurătorilor 

cadastrale 

Ca si aspecte pozitive, pentru beneficiarii care vor implementa aceste proiecte,  se vor simti 

urmatoarele imbunatatiri: cresterea numarului de angajati (M2/2A), cresterea productiei 

agricole (M2/A, M3/2A) 

Sondajul realizat in randul locuitorilor din teritoriul GAL Tinutul Vinului  (selectati din randul 

beneficiarilor, partenerilor si a altor actori locali) arata ca acestia au o perceptie in cea mai 

mare parte pozitiva cu privire la contributia interventiilor din cadrul SDL GAL Tinutul Vinului  la 

consolidarea exploataţiilor agricole şi pomicole din teritoriul GAL, creşterea competitivităţii 

activităţii agricole şi a calităţii produselor si la indeplinirea standardelor comunitare. 
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Respondentii chestionarelor considera ca implementarea proiectelor lor va contribui la 

cresterea veniturilor, usurarea muncii, reducerea timpului de lucru, cresterea productivitatii si 

a gradului de comercializare. 

Recomandari: 

Îmbunătățirea comunicării și participării părților interesate pentru a înțelege mai bine nevoile 

acestora 

Simplificarea regulilor/normelor de implementare (licitații / achiziții publice, plăți, control, etc.) 

Mai multe informații / instruiri / manuale și ghiduri pentru beneficiari 

Facilitarea posibilității de asigurare a ratei de cofinanțare pentru solicitanții care accesează 

măsurile de investiții (in cazul masurii M2/2A) 

Grabirea procesului de relansare si implementare a masurii M3/2A 

Continuarea activitatilor de animare din teritoriu cu scopul de a informa potențialii beneficiari, 

cu privire la oportunitățile de finanțare pe masurile M2/2A si M3/2A 

 

 

 

 

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 

M4/2B Sprijinirea tinerilor fermieri 

Obiective specifice M4/2B 

▪ Instalarea pentru prima data de tineri fermieri din cadrul GAL ca manageri ai unei 

exploatatii;  

▪ Diminuarea procesului de migrare a tinerilor din teritoriul GAL si cresterea numarului 

de tineri ce se stabilesc cu domiciliul in localitate;  

▪ Cresterea competitivitatii sectorului agricol din teritoriul GAL ;  

▪ Dezvoltarea economica a teritoriului; 

Verificarea consistenței dintre Întrebarea Comună de Evaluare, criteriile de evaluare și 

indicatori 

Masura Termeni cheie ai evaluarii/ criterii 

de evaluare 

Indicatori de rezultat comuni 

M4/2B Fermieri calificați corespunzător 

au intrat în sectorul agricol 

Nr. de exploatatii 

sprijinite/beneficiari sprijiniti 

Cheltuiala publica totala 
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Nr. de proiecte care includ teme de 

mediu/inovare 
 

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 

Lipsa datelor necesare pentru a putea raspunde la intrebare, deoarece pana la data de 1 

octombrie 2018, pentru masura M4/2B nu exista proiecte finalizate. 

Valori indicative ale indicatorilor si surse de date 

Masura Indicator de rezultat 

comuni 

Valoare propusa 

prin SDL 

Valoare realizata pana 

la 1 octombrie 2018 

M4/2B 

Nr. de exploatatii 

sprijinite/beneficiari 

sprijiniti 

3 

3 proiecte contractate 

(2 proiecte selectate 

fara finantare) 

Cheltuiala publica totala 120.000 euro 
120.000 euro 

contractati 

Nr. de proiecte care includ 

teme de mediu/inovare 
1 

2 (proiectele nu sunt 

finalizate) 
 

Problemele întâmpinate care au influenţat validitatea şi fiabilitatea concluziilor rezultate 

din evaluare 

Proiectele pe masura M4/2B nu sunt finalizate inca. 

Raspunsul la intrebarea de evaluare 

In teritoriul GAL Tinutul Vinului exista numerosi tineri care s-ar ptea instala pentru prima data 

ca manageri ai unei exploatatii agricole. 

Beneficiarii potențiali au fost informați despre oportunitățile de finanțare oferite de M4/2B, în 

principal prin organizarea de activitati de animare in teritoriu. În cadrul activitatilor de animare 

au fost discutate cu potențiali beneficiari  aspectele legate de criteriile de eligibilitate, precum 

și alte elemente de interes incluse în ghidul solicitantului.  

In cazul masurii M4/2B, au fost prevazute prin strategie sprijinirea a 3 tineri fermieri, sprijinul 

acordat fiind in valoare de 120.000 euro. Pana la momentul evaluarii au fost contractate 3 

proiecte in valoare totala de 120.000 euro, pentru care nu au fost facute plati deocamdata. 

Sectoarele catre care s-au indreptat beneficiarii sunt cel vegetal (2 proiecte) si apicol. 

Sectorul zootehnic are un nivel de cautare mai scazut, fapt ce poate fi justificat prin necesitatea 

unei investitii mai mari si o evaluare a mediului, care necesita o durata mai indelungata de 

efectuare.  

De asemenea, in cadrul masurii M4/2B au existat 2 proiecte selectate de GAL, dar care insa nu 

au primit finantare datorita fondurilor insuficiente. 
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Prin implementarea celor 3 proiecte de sprijinire a tinerilor fermieri, putem afirma ca GAL 

Tinutul Vinului va contribui prin interventiile propuse la facilitarea intrării în sectorul agricol a 

unor fermieri calificați corespunzător și, în special, la reînnoirea generațiilor. 

Concluzii si recomandari 

Concluzii: 

Avand in vedere ca nu au fost finalizate proiectele,  este dificil sa fie evaluate rezultate nete, 

insa pot fi observate in urma aplicarii instrumentelor de evaluare, anumite aspecte: 

Pana la sfarsitul perioadei de implementare a strategiei GAL Tinutul Vinului are toate sansele 

de a-si indeplini indicatorii prevazuti si de a contribui la dezvoltarea sectorului agricol, 

proiectele fiind in curs de implementare. 

In cazul masurii  M4/2B, una din problemele intalnite  reprezinta dificultatea in demonstrarea 

dreptului de proprietate asupra terenului din cauza lipsei documentelor succesorale sau lipsa 

fondurilor pentru a acoperi onorariile notariale și alte taxe necesare efectuării măsurătorilor 

cadastrale 

Cresterea productei agricole pentru beneficiarii proiectelor M4/2B 

Desi teritoriul GAL Tinutul Vinului este unul preponderant agricol, lipsa tinerilor in agricultura 

poate fi considerate o problema 

Chiar daca se decid sa activeze in domeniul agricol, multi tineri nu detin o pregatire specializata 

Recomandari: 

Îmbunătățirea comunicării și participării părților interesate pentru a înțelege mai bine nevoile 

acestora 

Simplificarea regulilor/normelor de implementare (licitații / achiziții publice, plăți, control, etc.) 

Mai multe informații / instruiri / manuale și ghiduri pentru beneficiari 

Suplimentarea de fonduri pentru masura M4/2B 

 

 

 

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

interventiile din cadrul SDL GAL Tinutul Vinului 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 

M5/6A Sprijin pentru crearea de noi activitati economice in sectorul non-agricol 

M6/6A Dezvoltarea sectorului non-agricol 

Obiective specifice M5/6A si M6/6A 

▪ Sprijinirea sectorului non-agricol din teritoriul GAL TINUTUL VINULUI;  

▪ Infiinţarea de noi activităţi economice;  
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▪ Crearea de noi activităţi non-agricole pentru micii ȋntreprinzători din teritoriul GAL 

▪ Cresterea veniturilor la nivelul sectorului non-agricol din teritoriul GAL TINUTUL 

VINULUI. 

Verificarea consistenței dintre Întrebarea Comună de Evaluare, criteriile de evaluare și 

indicatori 

Masura Termeni cheie ai evaluarii/ criterii 

de evaluare 

Indicatori de rezultat comuni 

M5/6A ▪ Au fost create locuri de muncă 

▪ Au fost create întreprinderi 

mici 

▪ Întreprinderile mici și‐au 

diversificat activitatea 

economică 

▪ Diversificarea, crearea si 

dezvoltarea intreprinderilor din 

punct de vedere a locuitorilor 

GAL 

▪   Cheltuiala publica totala 

▪ Număr de locuri de munca 

create; 

▪ Număr de proiecte sprijinite; 

▪ Perceptia locuitorilor GAL privind 

masura in care interventiile 

propuse in cadrul Strategiei de 

dezvoltare locala a GAL Tinutul 

Vinului au contribuit la 

diversificarea, crearea şi 

dezvoltarea întreprinderilor și 

crearea de locuri de muncă in 

teritoriul GAL 

M6/6A 

 

Metode aplicate 

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

utilizarea urmatoarelor instrumente cantitative si calitative: studiul documentelor, observatia 

si sondajul de opinie cu instrumenul sau: chestionarul. 

Provocari/Riscuri/Probleme 

Lipsa tuturor datelor necesare pentru a putea raspunde la intrebare, deoarece pana la data de 

1 octombrie 2018, nu existe proiecte finalizate pe masurile M5/6A si M6/6A. Cu toate acestea, 

combinatia de date cantitative disponibile si informaii calitative colectate, permit obtinerea 

unor rezultate preliminare.. 

Valori indicative ale indicatorilor si surse de date 

Masura Indicator de rezultat 

comuni 

Valoare propusa 

prin SDL 

Valoare realizata pana la 1 

octombrie 2018 

M5/6A 

Nr. de proiecte sprijinite 4 4 proiecte contractate 

Nr. de locuri de munca 

create 5 

6 locuri de munca propuse in 

cadrul proiectelor 

contractate 

Cheltuiala publica totala 
180.000 euro 

180.000 euro contractati din 

care 126.000 euro platiti 
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M6/6A 

Nr. de proiecte sprijinite 2 2 proiecte contractate 

Nr. de locuri de munca 

create 2 

2 locuri de munca propuse in 

cadrul proiectelor 

contractate 

Cheltuiala publica totala 113.353 euro 113.353 euro contractati 

Perceptia locuitorilor GAL  

- 

100% din persoanele 

intervievate considera ca 

interventiile propuse in cadrul 

Strategiei de dezvoltare locala 

a GAL TINUTUL VINULUI au 

contribuit la diversificarea, 

crearea şi dezvoltarea 

întreprinderilor și crearea de 

locuri de muncă in teritoriul 

GAL intr-o masura foarte 

(73,81%) mare sau moderata 

(26,19%). 
 

Problemele întâmpinate care au influenţat validitatea şi fiabilitatea concluziilor rezultate 

din evaluare 

Proiectele pe masurile M5/6A si M6/6A nu sunt inca finalizate. 

Raspunsul la intrebarea de evaluare 

Unul din obiectivele principale ale GAL Tinutul Vinului il reprezinta crearea de noi locuri de 

munca (acesta reprezentand inclusiv criteriu de selectie al Strategiei de dezvoltare locala). 

Pana la 1 octombrie 2018 situatia pe masurile M5/6A si M6/6A este urmatoarea: 

Pe ambele masuri au fost contractate 100% sumele disponiile, respectiv 180.000 euro pe 

M5/6A prin intermediul a 4 proiecte si 113.353 euro pe masura M6/6A prin intermediul a 2 

proiecte. Pe masura M5/6A a existat un proiect  selectat fara finantare, care ulterior a fost 

finantat prin realocarea de 45.000 euro de masura M6/6A. Orientarea mai degreaba a 

beneficiarilor ce doresc dezvoltarea intreprinderilor catre M5/6A se datoreaza faptului ca nu 

toti dispun de fonduri necesare asigurarii cofinantarii pe masura M6/6A, sprijinul forfetar 

reprezentand o obtiune mai buna. 

In ceea ce priveste analiza progresului implementării proiectulelor contractate pe masura 

M5/6A, acestea decurg conform graficului. A fost depusa si incasata prima transa de catre toti 

beneficiarii si nu au fost inregistrate intarzierea in implementarea nici unui proiect.  

Proiectele contractate din cadrul masurilor M5/6A si M6/6A contribuie la diversificarea 

activitatii nonagricole din teritoriul GAL Tinutul vinului si sprijina microintreprinderi din diverse 

sectoare privind serviciile sau productia: servicii terapeutice, recuperatorii si de consiliere, 

productie de mobila, servicii de constructii, servicii fotografice, servicii turistice, etc. 
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Prin finalizarea implementarii tuturor proiectelor contractate de GAL, putem spune ca 

interventiile din cadrul SDL GAL Tinutul Vinului vor sprijini  facilitarea diversificării, a înființării 

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

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 si M6 (aflate in curs de implementare) vor sprijini diversificarea, crearea şi 

dezvoltareaîntreprinderilor și crearea de locuri de muncă in teritoriul GAL Tinutul Vinului. 

Obiectivele și modalitățile de implementare ale măsurilor sunt bine definite și au fost furnizate 

către părțile implicate în mod corespunzător, însă, alocarea fondurilor se dovedește a fi 

insuficientă pentru a corespunde cerințelor potențialilor beneficiari 

Sondajul realizat in randul locuitorilor din teritoriul GAL Tinutul Vinului (selectati din randul 

beneficiarilor, partenerilor si a altor actori locali) arata ca acestia au o perceptie in cea mai 

mare parte pozitiva cu privire la contributia interventiilor din cadrul SDL GAL Tinutul Vinului la 

dezvoltarea sectorului nonagricol. 

Persoanele care au raspuns la chestionare considera ca proiectele depuse de catre ei vor avea 

ca influente benefice: cresterea veniturilor, cresterea locurilor de munca, diversificarea 

activitatilor economice, , dezvoltarea sectorului agroturistic. Dintre problemele intampinate, 

acestia au mentionat: perioada mare pentru racordarea la utilitati in perioada de scriere a 

proiectului, perioda mare de realizare a SF-ului, probleme cu achizitiile, birocratia. 

Recomandari: 

Suplimentarea de fonduri 

 

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

intervenţiile SDL GAL Tinutul Vinului dezvoltarea locală in teritoriul GAL? 

Domenii de interventie aferente: 6B 

Lista masurilor care contribuie la aceste domenii de interventie 

M7/6B Dezvoltare rurala 

Obiective specifice M7/6B 

▪ Dezvoltarea echilibrata a teritoriului GAL Tinutul Vinului; Dezvoltarea tuturor 

infrastructurilor de la nivelul teritoriului;  

▪ Conservarea patrimoniului cultural si natural;  

▪ Imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor din teritoriul GAL Tinutul Vinului 

M8/6B Infrastructura sociala pentru comunităţile marginalizate/ cu risc de sărăcie/ excluziune 

social din teritoriul GAL Tinutul Vinului 

Obiective specifice M8/6B 

▪ Dezvoltarea infrastructurii sociale; 
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▪ Accesul la servicii sociale pentru comunitatile marginalizate, cu risc de saracie sau 

excluse social;   

▪ Integrarea sociala si integrarea minoritatilor;  

▪ Reducerea saraciei;  

▪ Eliminarea segregarii;  

▪ Diminuarea abandonului scolar 

Verificarea consistenței dintre Întrebarea Comună de Evaluare, criteriile de evaluare și 

indicatori 

Masura Termeni cheie ai evaluarii/ criterii 

de evaluare 

Indicatori de rezultat comuni 

M7/6B ▪ 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 

Nr. De proiecte sprijinite  

Populatia neta care beneficiaza de 

infrastructuri/servicii imbunatatite:  

Cheltuiala publica totala 

Nr. De proiecte care includ teme de 

mediu/inovare 

Perceptia locuitorilor GAL privind 

dezvoltarea serviciilor de baza si a 

infrastructurilor si crestrea accesului 

la acestea. 

M8/6B Nr de proiecte sprijinite 

Populatia neta care beneficiaza de 

infrastructuri/servicii imbunatatite 

Cheltuiala publica totala 

 

 

Metode aplicate 

Raspunsul la intrebarea comuna de evaluare aferenta domeniilor de interventie nr. 6 se 

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

observatia si sondajul de opinie cu instrumenul sau: chestionarul. 

Provocari/Riscuri/Probleme 

Lipsa tuturor datelor necesare pentru a putea raspunde la intrebare, deoarece pana la data de 

1 octombrie 2018, nu existe proiecte finalizate pe masura M7/6B, iar masura M8/6B inca nu a 

fost lansata. Cu toate acestea, combinatia de date cantitative disponibile si informaii calitative 

colectate, permit obtinerea unor rezultate preliminare. 

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. 
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Masura Indicator de rezultat 

comuni 

Valoare propusa 

prin SDL 

Valoare realizata pana la 1 

octombrie 2018 

M7/6B 

Nr. de proiecte 

sprijinite  
14 17 proiecte contractate 

Cheltuiala publica 

totala  
797.043 euro 

797.043 euro contractati din care 

159.077,44 euro platiti 

Populatia neta care 

beneficiaza de 

infrastructuri/servicii 

imbunatatite: 

25.000 
37.571 locuitori din comunele 

unde exista proiecte in 
implementare 

Nr. De proiecte care 
includ teme de 
mediu/inovare 

1 

9 proiecte aflate in implementare 

care au inclus teme de mediu si 

inovare 

Perceptia locuitorilor 

GAL privind 

dezvoltarea 

serviciilor de baza si a 

infrstraucturilor si 

crestrea accesului la 

acestea. 
- 

97,62% din persoanele 

intervievate considera ca 

interventiile propuse in cadrul 

Strategiei de dezvoltare locala a GAL 

TINUTUL VINULUI la au contribuit la 

dezvoltarea serviciilor de baza si a 

infrastructurilor din teritoriu si la 

cresterea accesului la acestea intr-o 

masura foarte (83,33%) mare sau 

moderata (14,29%). 

2,38% considera contributia intr-o 

masura mica. 

M8/6B 

Nr. de proiecte 

sprijinite  
1 0 

Cheltuieli  publice 

totale  
131.064 euro 0 

Populatia neta care 

beneficiaza de 

infrastructuri/servicii 

imbunatatite: 

11.242 0 

 

Problemele întâmpinate care au influenţat validitatea şi fiabilitatea concluziilor rezultate 

din evaluare 
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La momentul de fata se poate oferi un raspuns intermediar/incipient la intrebarea de fata, 

avand in vedere ca pentru masura M7/6B nu exista proiecte finalizate, iar masura M8/6B inca 

nu a fost lansata. 

Raspunsul la intrebarea de evaluare 

SDL GAL Tinutul Vinului sprijina dezvoltarea locala in teritoriul GAL, prin punerea in aplicare a 

masurilor M7/6B si M8/6B, care promoveaza imbunatatirea serviciilor si infrastructurilor din 

teritoriu si cresterea accesului la acestea. 

In cazul masurii M7/6B, GAL Tinutul Vinului a contractat deja 100% din fondurile disponibile pe 

masura.  

Prin intermediul proiectelor ce vor fi implementate la nivelul GAL Tinutul Vinului, se vor 

imbunatati urmatoarele servicii si infrastructuri de la nivelul teritoriului: cresterea accesului la 

diverse servicii publice prin achizitia de utilaje si echipamente pentru dotare SVSU in 15 

localitati, eficientizarea sistemului de iluminat, infiintare sistem de supraveghere. 

Aceste proiecte vor asigura cresterea gradului de atractivitate al teritoriului si al gradului de 

siguranta al cetatenilor. Avand in vedere disponibilitatile financiare reduse, cei mai multi 

rprezentanti publici au decis achizitionarea de utilaje pentru dotarea SVSU.  

In cazul masurii M8/6B, pana in prezent nu a fost deschis apel de selectie, insa au fost finalizate 

ghidurile si procedurile aferente, urmand a lansa chiar in perioada urmatoare. 

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 M7/6B si M8/6B contribuie/vor contribui la dezvoltarea locala a 

teritoriului GAL Tinutul Vinului. 

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

disponibile in cadrul SDL au fost distribuite masurii M7/6B. 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.  

Masura M7/6B a fost prima mansura lansata de GAL Tinutul Vinului, in randul acesteia existand 

unul din cele mai mari interese ale beneficiarilor de a depune proiecte in cadrul GAL. In randul 

adinistratiilor publice, mai familiarizate cu fondurile europene decat reprezentantii privati, 

exista o mai mare constientizare cu privire la oportunitatile oferite de GAL pentru a îmbunătăți 

atractivitatea teritoriilor, pentru a valorifica potențialul local și a crea noi oportunități de 

angajare, inclusiv componentele vulnerabile ale societății. 

Avand in vedere ca GAL Tinutul Vinului este unul relativ nou, care nu a mai accesat fonduri 

LEADER in perioada anterioara de implementare, pentru succesul avut au trebuit desfasurate 

o serie de actiuni de animare in teritoriu. 
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Sondajul realizat in randul locuitorilor din teritoriul GAL Tinutul Vinului (selectati din randul 

beneficiarilor, partenerilor si a altor actori locali) arata ca acestia au o perceptie in cea mai 

mare parte pozitiva cu privire la contributia interventiilor din cadrul SDL GAL Tinutul Vinului la 

dezvoltarea rurala a teritoriului GAL. 

Dintre problemele beneficiarilor care au raspuns la chestionare se numara: intarzierea 

procedurilor de achizitie, iar printer beneficii, acestia enumera: imbunatatirea relatiei cu 

comunitatea, economie cu privire la consumul de energie, raspuns mai rapid la problemele 

populatiei, interventii rapide in situatii de urgent, cresterea gradului de siguranta a cetatenilor. 

Recomandari: 

Prin intermediul masurii M7/6B, doar o parte din nevoile existente in teritoriul GAL au fost 

sprijinite, astfel ar fi util ca pe viitor sa existe o alocare mai mare disponibila. 

 

7.2 Intrebari de evaluare aferente unor teme de evaluare:   

Intrebarea de evaluare aferenta unei teme de evaluare nr. 1: Este inca relevanta strategia de 

dezvoltare locala a GAL Tinutul Vinului 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 Tinutul Vinului privind relevanta SDL GAL Tinutul Vinului 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: 

▪ N1: Nevoia de a spori cunostintele in randul actorilor implicati in sectoarele prioritare ale 

agriculturii din teritoriul GAL Tinutul Vinului; 

▪ N2: Nevoia de modernizare a exploatatiilor agricole, dotare cu utilaje si echipamente 

moderne;  

▪ N3: Nevoia de sprijinire a exploatatiilor de mici dimensiuni;  

▪ N4: Nevoia de intinerire a generatiilor de fermieri, de imbunatatire a managementului si 

de crestere a competitivitatii sectorului agricol;  
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▪ N5: Nevoia de dezvoltare  a activitatilor economice din teritoriul GAL si de creare de noi 

activitati, de creare de noi locuri de munca;  

▪ N6: Nevoia de dezvoltare a infrastructurilor de la nivelul GAL, de crestere a nivelului de 

trai si a gradului de atractivitate a teritoriului;  

▪ N7: Nevoia de promovare a incluziunii sociale și combaterea sărăciei, inclusiv integrarea 

minoritatilor locale de pe teritoriul GAL Tinutul Vinului 

Toate aceste nevoi au fost identificate dupa o lunga analiza teritoriola la nivelul localitatilor 

componente din cadrul GAL Tinutul Vinului, analiza concentrate pe mai multe sectoare si 

domenii: teritoriu, populatie, activitati economice, organizare sociala si institutional. 

Strategia de dezvoltare locala a GAL Tinutul Vinului este relevanta față de nevoile și potențialul 

de dezvoltare din teritoriu, interventiile propuse in cadrul acesteia raspunzand nevoilor 

identificate mai sus. 

M1/1C Formarea profesionala a actorilor implicati in sectorul agricol din teritoriul GAL Tinutul 

Vinului, raspunde nevoii N1 

M2/2A Cresterea performantei economice a exploatatiilor agricole si pomicole, raspunde 

nevoii N2 

M3/2A Ajutor pentru ferme mici raspunde nevoii N3 

M4/2B Sprijinirea tinerilor fermieri raspunde nevoii N4 

M5/6A Sprijin pentru crearea de noi activitati economice in sectorul non-agricol si M6/6A 

Dezvoltarea sectorului non-agricol, raspund nevoii N5 

M7/6B Dezvoltare rurala raspunde nevoii N6 

M8 /6B Infrstructura sociala pentru comunităţile marginalizate/ cu risc de sărăcie/ excluziune socială 

din teritoriul GAL Tinutul Vinului raspunde nevoii N7 

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 relevante 

față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului. 

Conform sondajului de opinie pe baza de chestionar, 100% dintre cei intervievati considera ca 

strategia de dezvoltare locala a GAL TINUTUL VINULUI este relevanta față de nevoile și 

potențialul de dezvoltare din teritoriu intr-o masura foarte mare (5,24%) sau moderata 

(4,76%). 

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. 
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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 

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

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

valoarea cntractelor 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 toatal 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  

 

M1/1C Formarea profesionala a actorilor implicati in sectorul agricol din teritoriul GAL Tinutul 

Vinului  

Gradul de contractare M1/1C =  0%                                                 

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

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

 

M2/2A Cresterea performantei economice a exploatatiilor agricole si pomicole  

Nu exista proiecte contractate, cei trei indicatori au valarea 0. 

 Gradul de contractare M2/2A =  0%                                                 

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

 

M3/2A Ajutor pentru ferme mici  

Gradul de contractare M3/2A =  20.000 euro/80.000 euro = 25%                                                 

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

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

 

M4/2B Sprijinirea tinerilor fermieri 

Gradul de contractare M4/2B =  120.000 euro/120.000 euro = 100%                                                 

Gradul de absortie  raportat la contractari M4/2B = 0% 

Gradul de absortie  raportat la alocari M4/2B = 0% 

 

M5/6A Sprijin pentru crearea de noi activitati economice in sectorul non-agricol 

Gradul de contractare M5/6A =  180.000 euro/180.000 euro = 100%                                                 

Gradul de absortie  raportat la contractari M5/6A = 126.000/180.000=70% 

Gradul de absortie  raportat la alocari M5/6A = 126.000/180.0000 = 70% 

  

M6/6A Dezvoltarea sectorului non-agricol 

Gradul de contractare M6/6A =  113.353 euro/113.353 euro = 100%                                                 

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

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

 

M7/6B Dezvoltare rurala 

Gradul de contractare M7/6B =  797.043 euro/797.043 euro = 100%                                                 

Gradul de absortie  raportat la contractari M7/6B = 159.077 euro/797.043 euro = 19,96% 

Gradul de absortie  raportat la alocari M7/6B = 159.077 euro/797.043 euro = 19,96%. 

 

M8 /6B Infrstructura sociala pentru comunităţile marginalizate/ cu risc de sărăcie/ excluziune 

socială din teritoriul GAL Tinutul Vinului  

Gradul de contractare M8/6B =  0%                                                 

Gradul de absortie  raportat la contractari M8/6B  = 0% 

Gradul de absortie  raportat la alocari M8/6B = 0% 

 

Total strategie – 19.2                                                

Gradul de contractare 19.2 =   1.230.396 euro/1.718.776 euro = 71,59%                                                 

Gradul de absortie  raportat la contractari 19.2  = 285. 077 euro/1.230.396 euro = 23,17% 

Gradul de absortie  raportat la alocari 19.2 = 285. 077 euro/1.718.776 euro = 16,59% 
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Total cheltuieli de functionare – 19.4 

Gradul de absortie  raportat la alocare 19.4 = 787.587,59 /1.243.403,3 lei = 63% 

 

 

 

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

GAL Tinutul Vinului 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 

Calafat 

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 

Angajatii GAL au incercat mereu sa desfasoare relatii stranse cu beneficiarii. Aceste relatii au 

fost concretízate, 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 Tinutul Vinului 

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

masurile lansate/care urmeaza sa se lanseze de catre GAL 

- Lamurirea diverselor aspecte din cadrul Ghidurilor masurilor lansate si a anexelor 

aferente, daca au existat solicitari din partea poentialilor beneficiari; 

- Realizarea de modificari de strategie pentru a fi in acord cu cerintele din teritoriu si 

schimbarile legislative 

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

acestia sa-si intomeasca dosarele/implementeze proiectele.  

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

relationarea cu angajatii GAL Tinutul Vinului, rezultatele sondajului de opinie sunt 

urmatoarele: 92,86% din respondenti considera intr-o masura foarte mare ca 

relationarea dintre angajatii GAL TINUTUL VINULUI si beneficiarii proiectelor a fost una 
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buna, iar 7,14% considera intr-o masura moderata ca relationarea dintre angajatii GAL 

TINUTUL VINULUI si beneficiarii proiectelor a fost una buna. 

 

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

de dezvoltare locala a GAL Tinutul Vinului 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 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 
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. 

Raspunsul la intrebarea de evaluare 

Masurile contractate la nivelul GAL Tinutul Vinului, vor aduce plus valoare in teritoriu astfel: 

- stimularea potenţialului resurselor locale,  

- ȋmbunătăţirea performanţelor economice ale exploataţiilor agricole,  

-  crearea de locuri de muncă 

- ridicarea nivelului de trai al populaţiei,  

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

-  transformarea structurală şi deschiderea spre piaţă a fermelor mici 

- ȋmbunătăţirea managementului fermelor,  

- creşterea competitivităţii sectorului agricol, ȋn ridicarea nivelului de trai al populaţiei, 

ȋn 

- incurajarea familiilor tinere din mediul rural de a se stabiliza in mediul rural, de a 

dezvolta o afacere in sectorul agricol, va contribui la crearea de locuri de munca, la 

cresterea veniturilor, dand posibilitatea dezvoltarii ulterioare si de alte activitati (non 

agricole), toate acestea cumulate avand un efect pozitiv asupra eonomiei din teritoriu, 

conferindu-i plus valoare 

- diversificarea economică prin crearea şi dezvoltarea de activităţi economice şi 

creşterea numărului de ȋntreprinderi,  

- ȋmbunătăţirea calităţii vieţii si a imaginii teritoriului GAL 
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Valoarea adăugată a măsurii M2/2A se reflectă ȋn stimularea potenţialului resurselor locale, ȋn 

ȋmbunătăţirea performanţelor economice ale exploataţiilor agricole, ȋn crearea de locuri de 

muncă, ȋn ridicarea nivelului de trai al populaţiei, ȋn dezvoltarea şi ameliorarea condiţiilor 

social-economice ale teritoriului GAL Tinutul Vinului; 

In cadrul masurii M3/2A, valoarea adaugata se reflecta in stimularea potenţialului resurselor 

locale, transformarea structurală şi deschiderea spre piaţă a fermelor mici, ȋmbunătăţirea 

managementului fermelor, creşterea competitivităţii sectorului agricol, ȋn ridicarea nivelului 

de trai al populaţiei, ȋn dezvoltarea şi ameliorarea condiţiilor social-economice ale teritoriului 

GAL Tinutul Vinului; 

In cazul masurii M4/2B, prin sprijinirea tinerilor fermieri, este vizata in primul rand incurajarea 

familiilor tinere din mediul rural de a se stabiliza in mediul rural, de a dezvolta o afacere in 

sectorul agricol, contribuind asttfel la crearea de locuri de munca, la cresterea veniturilor, dand 

posibilitatea dezvoltarii ulterioare si de alte activitati (non agricole), toate acestea cumulate 

avand un efect pozitiv asupra eonomiei din teritoriu, conferindu-i plus valoare 

Valoarea adăugată a măsurilor M6/6A si M5/6A se reflectă ȋn stimularea potenţialului 

resurselor locale, ȋn diversificarea economică prin crearea şi dezvoltarea de activităţi 

economice şi creşterea numărului de ȋntreprinderi, ȋn crearea de locuri de muncă, ȋn ridicarea 

nivelului de trai al populaţiei, ȋn dezvoltarea şi ameliorarea condiţiilor social-economice ale 

teritoriului GAL Tinutul Vinului. 

Valoarea adăugată a măsurii M7/6B se reflectă ȋn stimularea potenţialului resurselor locale, ȋn 

ȋmbunătăţirea calităţii vieţii si a imaginii teritoriului GAL, ȋn crearea de locuri de muncă. 

Valoarea adaugata a masurii M8/6B va fi data de indeplinirea obiectivelor specifice ale masurii. 
Unul din aceste obiective il constituie dimnuarea abandonului scolar, lucru ce va avea o 
influenta pozitiva asupra dezvoltarii teritoriului. Pe de alta parte, integrarea sociala si 
integrarea minoritatilor va conduce la dezvoltarea unui teritoriu cu o identitate locală mai 
omogenă și puternică, întărindu-se astfel ideea de o singură comunitate și de identitate locală. 
Diversificarea activităților din teritoriu: înființarea și funcționarea infrastructurilor sociale va 
duce automat la nevoia de anumite bunuri și servicii pentru ele. Furnizarea acestora de la nivel 
local este un element de valoare adăugată care nu trebuie ignorat. Mai mult, în cazul în care 
infrastructurile sociale dezvoltă o activitate lucrativă din punct de vedere economic, acestea 
vor funcționa ca un catalizator local pentru alte afaceri situate mai sus sau mai jos pe lanțul 
valoric. 
Din punct de vedere al perceptiei populatiei din teritoriul GAL privind gradul in care 

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

urmatoarele: 98,33% din respondenti considera ca interventiile din cadrul SDL au adus plus 

valoare in teritoriu intr-o masura foarte mare (92,86%) si moderata (7,14%). 

 

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

cadrul SDL GAL Tinutul Vinului  au sprijinit inovarea? 
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Tema de evaluare - Abordarea inovativa LEADER 

Criterii de evaluare 

Proiecte care au abordat teme inovative 

Indicatori de evaluare 

Nr. proiecte care au abordat inovarea 

Gradul de indeplinire al proiectelor inovative (nr. proiecte cu teme inovative/nr. proiecte cu 

teme inovative propuse). 

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 Tinutul Vinului  si-a propus prin intermediul SDL realizarea de actiuni sau proiecte 

inovative. Interventiile din cadrul SDL au sprijinit proiectele inovative, avand in vedere ca 

pentru majoritatea masurilor au fost propuse criterii de selectie care sa prioritizeze acele 

proiecte inovative.  

Astfel, in cadrul SDL, GAL Tinutul Vinului si-a propus in cadrul celor 8 masuri, minim 6 proiecte 

care sa includa teme de mediu sau de inovare. 

Pana in prezent, chiar daca inca sunt in faza de implementare, o serie de proiecte selectate de 

GAL au fost punctate pentru indeplinerea indicatorilor de inovatie: 

• Utilizarea conceptului de telepractica in cadrul proiectului „Activitati terapeutice, 

recuperatorii si de consiliere in mediul rurarl pe teritoriul GAL Tinutul Vinului”. Anumite 

exercitii realizate cu copilul de catre parinte vor putea fi observate si coordonate de 

terapeut prin mijloace multimedia. 

• Utiliarea de echipamente tehnologice moderne, respectiv masina universala pentru lemn 

cu 6 operatii si instalatie de aspiratie si exhaustare  rumegus, de ultima generatie, in cadrul 

proiectului „Construire atelier mobila” 

• Achizitionare utilaj de ultima generatie in cadrul proiectului „Dezvoltarea activitatii SC 

VICMIR CONSTRUCT SRL” 

• Achizite de echipamente foto – video de ultima generatie 

• Implementarea de proiecte in teritoriu care nu au mai fost implementate pana acuma 

• Achizitie utilaje pe masura m7/6B care dispun de cele mai noi tehnilogii: update pentru 

motor, sisteme hydraulice performante, vizibilitate imbunatatita, display premium, design 

imbunatatit 

Concluzii si recomandari: 

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

necunoscuta pentru ei si atunci prefer ca in cadrul proiectelor pe care le intocmesc sa include 

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

tehnologii si metode de lucru. 
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O data cu finalizarea implementarii proiectelor contractate in momentul de fata, gradul de 

indeplinire a indicatorului inovativ va fi indeplinit in proportie de 100%. 

Recomandari: Acordarea de mai multa consultanta potentialilor beneficiari inceea ce priveste 

inovarea. 

 

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

cadrul SDL GAL Tinutul Vinului  au contribuit la protectia mediului? 

Tema de evaluare - Protectia mediului 

Criterii de evaluare 

Proiecte care au abordat teme de mediu 

Indicatori de evaluare 

Nr. proiecte care au contribuit la protecia mediului  

Gradul de indeplinire al proiectelor de mediu (nr. proiecte cu teme de mediu/nr. proiecte cu 

teme de mediu propuse). 

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 Tinutul Vinului  si-a propus prin intermediul SDL realizarea de actiuni sau proiecte care 

includ teme de mediu. Interventiile din cadrul SDL au sprijinit proiectele care includ teme de 

mediu, avand in vedere ca pentru majoritatea masurilor au fost propuse criterii de selectie care 

sa prioritizeze acele proiecte.  

Astfel, in cadrul SDL, GAL Tinutul Vinului si-a propus in cadrul celor 8 masuri, minim 6 proiecte 

care sa includa teme de mediu sau de inovare. 

Pana in prezent, chiar daca inca sunt in faza de implementare, o serie de proiecte selectate de 

GAL au fost punctate pentru indeplinerea indicatorilor de mediu: 

- Distribuirea de brosuri, pliante, materiale promotionale, tricouri personalizate in cadrul 

unei campanii de protejare a mediului si constientizare a efectelor deseurilor asupra 

vietii cotidiene in cadrul proiectului „Activitati terapeutice, recuperatorii si de consiliere 

in mediul rurarl pe teritoriul GAL Tinutul Vinului” 

- Rumegusul rezultat din prelucrarea lemnului in cadrul proiectului “Construire atelier 

mobila” va fi colectat si livrat catre societati produatoare de brichete si peleti din 

rumegus ( exista precontract cu o societate in domeniu) 

- Achizitie de utilaj agricol cu consum redus de combustibil/energie si motor conform 

reglementariilor Directivei UE 

Achizite de echipamente foto – video cu  consum redus de energie, care nu au efecte 
negative asupra mediului. 
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- Achizitie utilaje cu norma redusa de combustibil, grad scazut de poluare,norma de 

poluare stage IV conform Directivei EU, 80 % din echipamente sunt reciclabile 

Concluzii si recomandari: 

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

inconjurator 

O data cu finalizarea implementarii proiectelor contractate in momentul de fata, gradul de 

indeplinire a indicatorului de mediu va fi indeplinit in proportie de 100%. 

Recomandari: Acordarea de mai multa consultanta potentialilor beneficiari inceea 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 

timpulpregătirii și implementării programelor. Pe toată durata pregătirii și implementării 

programelor se vaține seama în special de accesibilitatea pentru persoanele cu handicap.” 

În vederea formulării unui răspuns la această întrebare de evaluare, luând în considerare 

gradul actual de implementare a SDL,  GAL Tinutul Vinului s‐a concentrat asupra următoarelor 

aspecte: 
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- 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 prcedurilor 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. 

De asemenea, responentii chestionarelor considera in proportie de 100% ca au fost 

respectate promovarea egalitatii intre barbati si femei si nediscriminarea pe durata 

implementarii SDL intr-o masura foarte mare (97,62%) sau moderata (2,38%). 

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 Tinutul Vinului 

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 Tinutul Vinului nu a desfasurat nicio actiune de cooperare, in 

schimb exista discutii avansate cu 2 GAL-uri din Franta, in scopul depunerii unui proiect viitor. 

 

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

Tinutul Vinului in scopul implementarii cu succes a Strategiei de dezvoltare locala? 

Tema de evaluare – Functionarea Grupului de Actiune Locala Tinutul Vinului 

Criterii de evaluare 

Actiuni de instruire pentru angajatii GAL si liderii locali 
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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 Tinutul Vinului  a desfasurat urmatoarele actiuni in cadrul 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: 

- 18 roll-up uri de promovare ce au fost distribuite cate unu la fiecare primarie si unul la 
sediul GAL  

- 100 calendare personalizate 
- 250 agende personalizate,  
- 250 memory-stikuri personalizate,  
- 750 carti de vizita (cate 150 pentru fiecare angajat GAL)  
- 500 de pixuri personalizate  
- 100 umbrele personalizate 
- Realizarea a 100 mape personalizate 
- Achizitionarea pentru angajatii GAL a 5 sepci personalizate, veste, genti, tricouri (cate 

o bucata pentru fiecare angajat GAL) 
- Achizitionarea a 2 corturi de tip pavilion 
- 1.020 afise cu informatii referitoare la apelurile de selectie deschise,  ce au fost 

distribuite cate 60 pentru fiecare primarie partenera in GAL 
- 10.200 pliante cu informatii referitoare la apelurile de selectie deschise, distribuite 

cate 600 pentru fiecare primarie partenera in GAL 
Materialele personalizate au fost distribuite cu titlu gratuit pe teritoriul GAL sau la intalnirile 
organizate in afara teritoriului de RNDR sau alte organizatii similare. 
 

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

 
▪ Organizare curs „Aprofundarea responsabilitatilor tehnice ale angajatilor GAL necesare 

implementarii       SDL,  conform fiselor tehnice ale submasurilor 19.4/19.2”. A fost realizata 

instruirea si dezvoltarea competentelor angajatilor GAL Tinutul Vinului (5 persoane). Abordari 

in cadrul instruirii : Prezentare submasura 19.4; Aspecte privind contractarea si modificari ce 

pot interveni pe parcursu derularii      contractului Implementarea contractului de finantare; 
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Prezentare submasura 19.2; Accesarea de fonduri nerambursabile prin intermediul masurii 

19.2; Contractarea si implementarea proiectelor aferente 19.2; 

▪ Organizare curs “Implementarea abordarii LEADER”.  A fost realizata instruirea liderilor 

locali (25 persoane) din teritoriul GAL Tinutul Vinului, in localitatea Maciuca. Abordari in 

cadrul instruirii : Implementarea Abordarii LEADER la nivelul Grupului de Actiune Locala 

Tinutul Vinului 

▪ Organizare curs „Evaluarea proiectelor depuse in cadrul GAL cu aplicare practica: 

intocmire fise de conformitate, eligibilitate, intocmire dosar administrativ” pentru cei 5 

angajati ai GAL Tinutul Vinului, cu o durata de 3 zile. Teme abordate: Conformitatea si 

eligibilitatea proiectelor, Rapoarte de selectie si de contestatii; Intocmire dosar administrativ. 

▪ Organizare curs “Expert achizitii publice” pentru cei 5 angajati ai GAL Tinutul Vinului, 

pe o perioada de 4 zile. Teme abordate: Desfasurarea achizitiilor publice conform Legii 

98/2016 si a Instructiunilor privind achizitiile beneficiarilor publici 

▪ Organizare curs “Instruirea liderilor locali in urmatoarele domenii: achizitii publice si 

management de proiect”, cu o durata de 3 zile pentru 20 lideri locali. Teme abordate: Principii 

de achizitie publica pentru beneficiarii publici si private; Managementul proiectelor cu fonduri 

europene 

▪ Organizare curs „Monitorizarea, evaluarea si controlul SDL”. A fost realizata instruirea 

si dezvoltarea competentelor angajatilor GAL Tinutul Vinului (5 persoane), pe o durata de 3 

zile. Abordari in cadrul instruirii : Monitorizarea, evaluarea si controlul - definitii ; Nivele la 

care se efectuează monitorizarea ; Instrumente utilizate în monitorizare și evaluare ; Controlul 

SDL. 

 

3. Publicare apeluri de selectie in ziare locale pentru fiecare apel de selectie lansat. 
 

4. Participarea la activitatile RNDR și rețele europene 

 

 
 

Intrebarea  de evaluare aferenta unei teme de evaluare nr. 10: Care sunt factorii interni și 

externi care au influențat sau influențează (pozitiv sau negativ) implementarea strategiei și 

rezultatele obținute?  

Tema de evaluare - Factorii de succes şi de insucces 

Criterii de evaluare 

Factorii interni și externi care au influențat sau influențează implementarea strategiei 

Metode aplicate 

Raspunsul se bazeaza pe sondajului de opinie pe baza de chestionar si observatie. 

Raspunsul la intrebarea de evaluare 
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Factori externi si interni care au influentat si influenteaza in mod pozitiv implementarea SDL 

sunt: 

- Disponibilitatea unor resurse financiare suficiente pentru functionarea grupului de actiune 

locala si mai ales usurinta cu care a putut fi obtinut avansul;  

- Existenta unor resurse umane instruite si suficiente (echipa GAL Tinutul Vinului) care sa 

asigurare o implementare in conditii optime si competitive a Strategiei de Dezvoltare Locala; 

- Faza de programare a fost caracterizată prin implicarea activă a părților interesate relevante 

la grupurile de lucru tematice, ale căror contribuții au fost luate în considerare în definirea 

obiectivelor și temelor masurilor sprijinIte. Pentru succesul acestor măsuri, de asemenea, în 

faza de implementare, este esențial să fie valorificată experiența acumulată și să fie continuată 

implicarea beneficiarii și în faza de monitorizare, odată ce proiectele vor fi finanțate. 

- Organizarea a numeroase intalniri de catre Ministerul Agriculturii si RNDR, unde au putut fi 

clarificate o parte din probleme 

- Buna relatie a GAL Tinutul Vinului cu reprezentantii AM MADR si AFIR 

- Implicarea activa a partenerilor GAL si contributia la buna implementare a SDL 

Factori externi si interni care au influentat si influenteaza in mod negativ implementarea SDL 

sunt: 

- Pana la momentul de fata, unul din punctele care trebuie dezvoltate ale SDL Tinutul Vinului 

este accelerarea contractarii pe masurile adresate masurii de formare profesionala, 

dezvoltarea exploatatiilor agricole si pomicole, infrastructura sociala. Factorii care au 

contribuit la acest aspect sunt: Inexistenta unui ghid la nivel national pentru masura de formare 

profesionala, contributia destul de ridicata a beneficiarilor pe masura de dezvoltare a 

eploatatiilor agricole si pomicole, neclaritatea legislatiei si nivelul scazut de informatii privind 

masura de infrastructura sociala. 

- Schimbarile legislative – pe parte de achizitii, in procedurile de lucru. 

- Lipsa de experienta avand in vedere ca este un GAL nou. 

 

 

Reprezentant legal 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Ținutul Vinului 

 


