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I. Prefață 

 

Acest document reprezintă evaluarea SDL din cadrul Asociației LEADER Valea 

Nirajului. Evaluarea strategiei de dezvoltare locala reprezintă o analiză cu caracter 

socio-economic, menită să identifice și să cuantifice ceea ce s-a realizat, rezultatele 

obținute și schimbările generate, și sa explice principalele mecanisme care stau la 

baza acestor rezultate. Aceasta evaluare ne va informa ce funcționează și ce nu 

funcționează și mai ales, ce anume putem face pentru îmbunătățirea implementării 

strategiei și obținerii rezultatelor planificate.   Evaluarea va reflecta progresul 

implementării strategiei din 2016 pana la sfârșitul lui 2018. 

Aceasta noua provocare apare în cadrul exercițiului financiar 2014-2020, ca 

urmare a obligativității impuse de Uniunea Europeană, Gal-urilor de a realiza 

evaluarea implementării strategiilor de dezvoltare locale.  

Conform Regulamentelor UE, noi GAL-urile avem următoarele responsabilități  

in materie de monitorizare și evaluare:  

Regulamentul UE 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 in legătura cu strategia respectivă. (Reg.1303 art. 34- paragraf 

3, lit.g ).  

O strategie de dezvoltare locala plasata 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 locala de implementare a strategiei, 

însoțită de o descriere a procedurilor specifice de evaluare; (Reg 1303, Art.33 -par.1, 

lit f). 

Grupurile de acțiune locală furnizează autorității de management și/sau 

evaluatorilor desemnați sau altor organisme delegate pentru a îndeplini funcții in 
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numele acesteia, toate informațiile necesare pentru a permit monitorizarea și 

evaluarea programului, in special in ceea ce privește realizarea obiectivelor și 

priorităților specificate. ( Reg.1305, art. 71).  

Raportul de evaluare a fost elaborat de către aparatul tehnic al Asociației 

LEADER Valea Nirajului, având contractul de finanțare subsecvent nr. 

C19401047011672815072/14.12.2016, beneficiar Asociației LEADER Valea Nirajului. 

Evaluarea s-a realizat de către responsabilul cu verificarea, evaluarea, selecția 

proiectelor și monitorizarea sub directa îndrumare a comitetului de coordonare a 

evaluării, format din manager, responsabilul de monitorizare, animator și expertul 

tehnic.  

Procesul de evaluarea a avut loc pe o perioada de 3 luni, începând cu luna 

noiembrie  2018, pana la data de 30 ianuarie 2019. 

 

 

 

1.1    Prezentarea echipei de evaluatori 

 

Asociația GAL Valea Nirajului nu a dorit să externalizeze evaluarea SDL, 

deoarece exista o conexiune foarte buna intre membrii asociației și solicitanți. Am 

constatat că lucrăm mai bine pe baza încrederii obținute de-a lungul anilor. Primul 

membru al grupului de evaluatori este: 

Dl. Balássy András, - responsabil verificare proiecte-, este angajat la Asociata 

LEADER Valea Nirajului încă de la începutul anului 2012. A luat parte in dezvoltarea 

asociației, s-a implicat în crearea bazelor pentru dezvoltarea Văii Nirajului prin acest 

program. Printre atribuțiile sale se enumera următoarele:  

- Contribuie la atingerea scopurilor Asociației, în special pentru implementarea 

cu succes a Strategiei de Dezvoltare Locală a Văii Nirajului; 

- Coordonează împreună cu responsabilul administrativ și răspunde de 

activitatea Grupului de Acțiune Locală legat de selecția proiectelor; 
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- Participă la întâlnirile echipei de implementare; 

- Participă, împreună cu echipa de implementare la conceperea procedurii de 

selecție a operațiunilor din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Văii 

Nirajului; 

- Realizează animarea și informarea în teritoriu; 

- Participă la pregătirea și publicarea de cereri de propuneri; 

- Furnizează informații solicitanților în cadrul măsurilor din Strategia de 

Dezvoltare Locală a Văii Nirajului; 

- Oferă asistență permanentă solicitanților prin clarificări privind implementarea 

Strategiei de Dezvoltare Locală, Ghidurile solicitanților, cererile de finanțare, 

documente anexe necesare etc.; 

- Conlucrează cu echipa de implementare și Comitetul de selecție în vederea 

definirii criteriilor de selecție și alocarea punctajelor aferente; 

- Asigură primirea, analiza, evaluarea și selecția cererilor de finanțare; 

- Verifică conformitatea proiectelor depuse cu obiectivele și țintele strategiei; 

- Evaluează conținutul proiectelor și realizează punctarea lor; 

Dl. Balassy Andras în primul program LEADER 2007-2013 a luat parte in animarea 

teritoriului, precum și la întâlnirile organizate in cele 12 comune și Orașul Miercurea 

Nirajului. După sesiuni, a luat parte in monitorizarea  și evaluarea proiectelor și in 

evaluarea  primului SDL. In acest nou program LEADER 2014-2020 a contribuit în 

procesul de elaborare și implementare SDL și face parte din echipa de evaluatori. 

Dna. Keresztesi Kinga Erzsébet, - Specialist relații publice, este angajată Asociației 

încă din anul 2012. Precum și Dl. Balássy, a luat parte in  dezvoltarea asociației, s-a 

implicat in crearea bazelor pentru dezvoltarea Văii Nirajului prin acest program. Prin 

atribuțiile sale se afla:  
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- Contribuie la atingerea scopurilor Asociației, în special pentru implementarea 

cu succes a Strategiei de Dezvoltare Locală; 

- Organizează și coordonează activitatea de animare a teritoriului; 

- Desfășoară activități de animare pentru promovarea acțiunilor GAL; 

- Coordonează activitatea Grupului de Acțiune Locală legat de informare, 

animare în teritoriu; 

- Participă, împreună cu echipa de implementare la conceperea procedurii de 

selecție a operațiunilor din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Văii 

Nirajului; 

- Conlucrează cu echipa de implementare și Comitetul de selecție în vederea 

definirii criteriilor de selecție și alocarea punctajelor aferente; 

- Participă împreună cu echipa de implementare la elaborarea Planului de 

evaluare a implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a Văii Nirajului 

- Sprijină depunătorii de proiecte; 

- Întocmește rapoarte periodice asupra evoluției implementării Strategiei de 

Dezvoltare Locală; 

- Participă întâlnirile echipei de implementare; 

- Organizează campanii de informare și publicitare; 

- Este persoană de contact pentru informare și comunicare, așigură relația cu 

mass-media; 

- Răspunde de toate activitățile de comunicare cu presa, mass-media, etc.; 

- Crearea elementelor de identitate vizuală a asociației și folosirea lor pe toate 

elementele de comunicare; 

- Participă activ la îmbunătățirea imaginii asociației (crearea de imagine); 

- Realizează activitatea de animare a teritoriului cu sprijinul tehnic al 

responsabilului administrativ; 

Dna. Keresztesi Kinga, ca și in prima perioada de LEADER,  a monitorizat evoluția 

proiectelor, a ținut legătura cu solicitanții, iar și in aceasta perioada a menținut o 

strânsă legătura cu membrii LEADER și cu solicitanții. 
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A treia persoana care face parte din echipa de evaluare este colega: 

Dna. Szőcs Orsolya, - Asistent manager-, dar este responsabila și cu 

monitorizarea. Are alte atribuții precum:  

- Contribuie la atingerea scopurilor Asociației, în special pentru implementarea 

cu succes a Strategiei de Dezvoltare Locală a Văii Nirajului; 

- Participă la întâlnirile echipei de implementare; 

- Colaborează cu echipa de implementare în activitatea de monitorizare a 

proiectelor de implementare; 

- Participă împreună cu echipa de implementare la elaborarea Planului de 

evaluare a implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a Văii Nirajului; 

- Așigură monitorizarea internă: stadiul implementării Strategiei de Dezvoltare 

Locală; 

- Întocmește rapoarte interne periodice asupra evoluției implementării 

proiectului; 

- Întocmește rapoarte periodice asupra evoluției proiectelor contractate în cadrul 

Strategiei de Dezvoltare Locală a Văii Nirajului; 

- Participă în elaborarea și înaintarea rapoartelor intermediare, finale, de 

progres; 

- Elaborează și înaintează modificările contractuale în ceea ce privește Strategia 

de Dezvoltare Locală; 

Aceste 3 persoane au participat in procesul de evaluare, urmând toate pasurile și 

folosind toate metodele. 

Dl. Péter Hunor -manager- este angajat la Asociata LEADER Valea Nirajului încă 

de la începutul anului 2012. A luat parte in  dezvoltarea asociației, s-a implicat in 

crearea bazelor pentru dezvoltarea Văii Nirajului prin acest program. Printre 

atribuțiile sale se enumera următoarele:  

- Este responsabil pentru atingerea scopurilor Asociației, în special pentru 

implementarea cu succes a Strategiei de Dezvoltare Locală a Văii Nirajului; 
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- Organizează, coordonează și supervizează activitățile asociației și a echipei de 

implementare; 

- Coordonează activitatea Grupului de Acțiune Locală legat de informare, 

animare în teritoriu; 

- Asigură logistica necesară pentru echipa de implementare; 

- Participă împreună cu echipa de implementare la elaborarea Planului de 

evaluare a implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a Văii Nirajului 

- Organizează și supervizează monitorizarea internă: stadiul implementării 

Strategiei de Dezvoltare Locală; 

- Întocmește rapoarte interne periodice asupra evoluției implementării 

proiectului; 

- Supraveghează și verifică elaborarea și înaintarea rapoartelor intermediare, 

finale, de progres; 

- Supraveghează și verifică elaborarea și înaintarea modificărilor contractuale în 

ceea ce privește Strategia de Dezvoltare Locală, inclusiv modificările 

financiare; 
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II. REZUMAT 

 

In cadrul acestui raport se evaluează Strategia de Dezvoltare Locala a 

Asociației LEADER Valea Nirajului prin următoarele teme: logica intervenției 

Strategiei de Dezvoltare Locala, contribuția operațiunilor realizate la atingerea 

obiectivelor prevăzute de strategie, valoarea adăugată datorata metodelor 

LEADER, factorii de succes și de insucces care au influențat sau influențează 

implementarea strategiei și rezultatele obținute, contribuția SDL la aria de 

intervenție 6B.  

Aceste teme se analizează cu ajutorul tehnicilor și metodelor de evaluare 

următoare: observația, verificarea funcționării logicii de intervenție a strategiei, 

analiza documentelor, sondaj cu ajutorul chestionarului, studiul documentelor.  

Evaluarea a fost realizata pe parcursul lunilor noiembrie 2018 și ianuarie 2019 

de către echipa de experți a asociației.  

Principalele constatări ale evaluării vor fi determinate de analiza efectelor in 

raport cu relevanta, eficienta, eficacitatea, impactul și rezultatele obținute la nivelul 

SDL: 

 

• Indicatorii prevăzuți in SDL sunt îndepliniți in cazul proiectelor finalizate 

• Resursele alocate pentru proiectele aflate in implementare vor produce 

rezultatele dorite, odată cu închiderea  lor.  

• Activitățile și resursele alocate s-au adresat celor mai importante nevoi 

din teritoriul GAL Valea Nirajului. 

În urma analizei efectuate se formulează concluziile pentru fiecare tema a evaluării, și 

pentru fiecare întrebare de evaluare și se formulează recomandări pe cere să le putem 

aplica in viitor pentru alte proiecte.  
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III. CONTEXT 

  

3.1. Informații despre GAL  

 

Asociația LEADER Valea Nirajului are ca scop principal, demararea și 

funcționarea inițiativelor de interes local, utilizând abordarea de jos in sus prin 

implicarea actorilor locali in dezvoltarea Microregiunii Valea Nirajului.  

Valea Nirajului este una dintre zonele cele mai dens populate ale țării, satele 

par a fi ca niște mărgele înșirate pe cele două maluri ale Nirajului respectiv pe afluenții 

acestuia. De-a lungul acestei văi, având o lungime de aproximativ 80 de kilometri sunt 

66 de localități, populația totală a acestei microregiuni numărând 38.000 de suflete. 

Principala sursă de venit pentru oamenii de pe aceste meleaguri a fost întotdeauna, 

și este și în prezent, agricultura. 

În anul 2002, cu sediul în Miercurea Nirajului, a fost înființată o asociație pentru 

dezvoltarea microregiunii, care regrupează în prezent 13 unități administrativ-

teritoriale, din care 12 comune și orașul Miercurea Nirajului. Parteneriatul strâns și 

neîntrerupt între comune a fost extins ajungându-se la implicarea treptată a 

sectoarelor civil și privat în demersul de planificare, prin consecință actualul plan cadru 

de dezvoltare locală se sprijină pe bazele solide a parteneriatului între sectoarele civil, 

privat și public. Se poate afirma deci că planificarea strategică condusă de o asociație 

microregională cu scopuri multiple, compusă până nu demult exclusiv din membri 

venind din sectorul public (primării) devine treptat obiectul activității Asociației 

LEADER Valea Nirajului, și că prin acest demers comun de planificare se creează în 

mod concomitent instrumentele concrete de implementare. 

Asociația LEADER Valea Nirajului a fost înregistrată în anul 2010, ca entitate 

juridică reprezentând Grupul de Acțiune Locală, cu scopul de a exploata oportunitățile 

de dezvoltare în cadrul Axei IV a Planului Național de Dezvoltare Rurală. 
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Misiunea principală a Asociației este crearea bazelor pentru o dezvoltare 

economică și socială durabilă pornind de la resursele și posibilitățile locale și bazată 

pe parteneriat și colaborare la nivel local. 

Primul pas concret în vederea realizării obiectivului pe care ni l-am propus a 

fost implementarea proiectului „Parteneriat și colaborare pentru dezvoltarea 

microregiunii Valea Nirajului”. 

Proiectul a fost realizat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, Axa 

Prioritară 4, Axa LEADER, Măsura 431 Funcționarea Grupurilor de Acțiune Locală, 

dobândirea de competențe în animarea teritoriului, Sub-măsura 431.1 Construcție 

parteneriate public-private, Faza 3 – Sprijin financiar pentru pregătirea dosarelor 

pentru selecţia Grupurilor de Acţiune Locală. 

Obiectivul specific a fost creşterea capacităţii de implementare a iniţiativelor de 

dezvoltare locală în microregiunea Valea Nirajului, în contextul dezvoltării teritoriului 

prin Axa 4 LEADER, prin construcţia parteneriatului public-privat în vederea pregătirii 

Planului de Dezvoltare Locală a Microregiunii Valea Nirajului. 

Astfel proiectul a avut ca scop constituirea parteneriatului public-privat şi 

pregătirea planului de dezvoltare locală pentru selecţia GAL în vederea implementării 

strategiei de dezvoltare locală, atingându-se astfel unul dintre obiectivele specifice 

aferente Axei LEADER, „Asigurarea implementării strategiilor de dezvoltare locală”. 

Proiectul a vizat toate unităţile administrativ-teritoriale din microregiunea Valea 

Nirajului, respectiv 13 UAT - uri, care administrează 66 de localităţi, având peste 

30.000 de locuitori. 

Proiectul s-a derulat în perioada decembrie 2009 – septembrie 2010 și a avut 

ca rezultat elaborarea Planului de Dezvoltare Locală a microregiunii Valea Nirajului. 

Au fost organizate întâlniri cu cetăţenii în fiecare dintre cele 13 unităţi administrativ-

teritoriale din microregiune. 

Asociaţia LEADER Valea Nirajului reuneşte 53 de membri din care 13 sunt 

unităţi administrativ-teritoriale, 20 sunt parteneri privaţi (reprezentanţi ai unor societăţi 

comerciale, întreprinderi individuale, persoane fizice autorizate și societăţi 

cooperative) iar 20 de membri reprezintă sectorul civil (ONG-uri). 
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Teritoriul GAL se suprapune perfect cu Microregiunea Valea Nirajului, regiune 

geografică ce se întinde de-a lungul văii râului Niraj, afluent de stânga al Mureşului, 

șituată în partea centrală a Transilvaniei, făcând limita între dealurile și depresiunile 

subcarpatice ale Bistriţei și Reghinului, şi dealurile și depresiunile între Niraj şi Olt, 

precum între Câmpia Transilvaniei, Culoarul Mureşului și Dealurile Târnavelor. În total, 

teritoriul GAL cuprinde 13 UAT-uri - 12 comune și oraşul Miercurea Nirajului (centrul 

istoric şi socio-cultural al microregiunii), în total 70 de localități. Cea mai relevantă 

abordare a descrierii teritoriului este cea geografică. Astfel, vorbim de partea 

superioară (relief montan), mediană și inferioară (relief colinar și de câmpie) și cea 

periurbană a teritoriului GAL. Având valențe diferite, demografia, economia, cultura 

fiecărei dintre aceste arii geografice a cunoscut o evoluție diferită de-a lungul istoriei. 

În vreme partea superioară și mediană au un potențial turistic excepțional, partea 

inferioară și cea metropolitană au mai degrabă potențial în domeniul agricol respectiv 

în sectorul IMM. Această diferențiere strâns legată de relieful, microclima, cadrul 

natural diferit, a condus – în mod aparent antagonic – la un echilibru economico-social 

la nivelul microregiunii, realizat întocmai grație unor fluxuri economice (schimb de 

bunuri, produse, materii prime) continue între locuitorii teritoriului. Acest fenomen de 

interdependență și complementaritate a început să dispară începând cu instalarea 

regimului comunist. Prin consecință, astăzi, în loc de complementaritate, 

interdependență sau schimb echitabil s-au instaurat discrepanța, inegalitățile și 

marginalizarea economică și socială pe teritoriul GAL. Această stare de fapt a condus 

la formularea obiectivului principal al GAL Valea Nirajului: atenuarea discrepanțelor și 

a inegalităților economico-sociale prin încurajarea inițiativelor bazate pe dezvoltarea 

turismului, sector prin care se realizează cel mai mult șinergia dintre sectoare/valențe 

atât de diferite unul de celălalt precum agricultura, patrimoniul natural respectiv 

patrimoniul cultural imaterial și material.  
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3.2. Contextul Strategiei de dezvoltare locala 

 

  Strategia de dezvoltare locala al Asociației a fost elaborata in 2016, iar la 

sfârșitul anului 2016, a fost semnat contractul 19.4, cu un buget total de 1.359.886, 00 

Euro. Aceasta suma va acoperi toata perioada LEADER.  

  In următoarea secțiune vom prezenta măsurile în detalii la care au solicitat și, 

inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la 

domeniile de intervenție, la obiectivele transversale. 

 

1. diversificarea economiei rurale, dezvoltarea economică a zonei Văii Nirajului; 

2. dezvoltarea economiei turismului pe teritoriul GAL Valea Nirajului; 

3. crearea întreprinderilor în domeniul serviciilor turistice și a meșteșugurilor; 

4. diversificarea serviciilor turistice de pe teritoriu prin încurajarea acțiunilor de 

cooperare    între micii actori în domeniul economiei turismului; 

5. crearea de locuri de muncă; 

6. îmbunătățirea infrastructurii de agrement de uz public; 

7. îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din Valea Nirajului; 

8. crearea/dezvoltarea/îmbunătățirea serviciilor publice – inclusiv a celor sociale - 

locale; 

9. îmbunătățirea siguranței publice; 

10. păstrarea, promovarea și valorizarea patrimoniului cultural, a peisajului rural și a 

siturilor naturale Natura2000 și a siturilor de înaltă valoare naturală; 

11. sensibilizarea populației asupra importanței păstrării și ocrotirii patrimoniului 

cultural imaterial și material și cel natural; 

12. realizarea acțiunilor privind patrimoniul cultural imaterial și natural; 

13. facilitarea accesului grupurilor marginalizate la servicii sociale. 

 

  Pentru atingerea acestor obiective au fost elaborate următoarele măsuri 

multisectoriale, complementare și sinergice: 

M1/6A Sprijinirea întreprinderilor pentru activități non-agricole 
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M2/6B Sprijin pentru investițiile în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor 

locale de bază 

M3/6B Patrimoniu cultural și natural, peisaje rurale și șituri de înaltă valoare naturală 

M4/6B Investiții în infrastructura socială 

M5/6B Înființarea și dezvoltarea structurilor asociative în domeniul turismului 

 

GAL înființat în 2010 și SDL implementat cu succes pe teritoriul GAL Valea 

Nirajului. Valea Nirajului a avut șansa să se numere în perioada 2007-2013 printre 

acele zone rurale care au beneficiat de fondurile nerambursabile pentru dezvoltare 

rurală LEADER. Rezultatul exercițiului este pozitiv atât din punct de vedere 

economico-social, cât și moral și uman. Obiectivele atinse în urma implementării 

acestei strategii care sunt cei mai relevante din perspectiva actualei strategii sunt cele 

care se referă la dezvoltarea teritoriului pe calea turismului - dezvoltarea integrată a 

serviciilor turistice în Valea Nirajului (Centru de Informare Turistică, sistem electronic 

de rezervare, materiale promoționale). 

Oportunitatea de a urma o axă de dezvoltare care, în contextul teritoriului GAL 

Valea Nirajului, este reprezentat de sectorul turistic, sector prin care se realizează cel 

mai mult sinergia dintre sectoare/valențe atât de diferite unul de celălalt precum 

agricultura, patrimoniul natural respectiv patrimoniul cultural imaterial și material, 

sector a cărui dezvoltare poate conduce la atingerea obiectivului nostru principal, 

atenuarea discrepanțelor și a inegalităților economico-sociale din teritoriu. 

În vederea atingerii obiectivelor sus-menționate, Grupul de Acțiune Locală are 

intenția de a desfășura acțiuni de cooperare inter-teritoriale la nivel național. 

Grupul de acțiune locală Valea Nirajului este compusă dintr-un număr de 56 de 

parteneri și s-a constituit în concordanță cu principul promovării și respectării egalității 

dintre bărbați și femei și a integrării de gen, cât și a prevenirii oricărei discriminări pe 

criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau 

orientare sexuală.  În privința demonstrării interesului și a implicării membrilor 

parteneriatului în dezvoltarea teritoriului, în primul rând dorim să reiterăm cele expuse 

mai anterior. Relația de cooperare multisectorială și la nivel instituțional între UAT-urile 
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și ONG-urile acestui teritoriu omogen are un istoric de 14 ani. În primul rând, cele 13 

UAT-uri de pe teritoriu au recunoscut încă din 2002 nevoia de a gândi, a planifica și a 

dezvolta mediul rural la nivel microregional prin cooperare și prin implicarea celorlalți 

actori ai societății rurale. Asociația Microregiunea Valea Nirajului, întemeiată în 2002, 

activă și în prezent, a reprezentat primă platformă comună, un think tank 

microregional, care a stat la baza a nenumărate proiecte implementate în parteneriat 

cu actori civili din microregiune. Această inițiativă bazată pe principiul colaborării a 

primit un nou elan și a ajuns la un stadiu superior în 2009, atunci când microregiunea 

Valea Nirajului a dobândit statul de teritoriu de acțiune al Grupului de Acțiune Locală 

Asociația LEADER Valea Nirajului. Cu această ocazie parteneriatul public s-a lărgit și 

a devenit multisectorial. 

Pe baza analizei SWOT s-au identificat următoarele nevoi: 

➢ protejarea, păstrarea și valorificarea resurselor/habitatelor naturale și al peisajului 

natural; 

➢ protejarea, păstrarea și valorificarea patrimoniului cultural imaterial și material; 

➢ încurajare inițiativelor bazate pe forme asociative, în mod special în domeniul 

turismului; 

➢ dezvoltarea și diversificarea economiei locale; 

➢ sprijinirea activităților turistice și meșteșugărești; 

➢ încurajarea acțiunilor de cooperare între actorii turistici de pe teritoriul GAL și de pe 

zonele/microregiunile adiacente; 

➢ crearea/dezvoltarea infrastructurii sociale; 

➢ dezvoltarea serviciilor de bază; 

➢ inversarea declinului economic și social și a depopulării din teritoriu; 

➢ îmbunătățirea calității vieții. 

 

Obiectivele specifice locale care au fost definite în privința dezvoltării teritoriului GAL 

sunt: 

➢ diversificarea economiei rurale, dezvoltarea economică a zonei Văii Nirajului; 

➢ dezvoltarea economiei turismului pe teritoriul GAL Valea Nirajului; 
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➢ crearea întreprinderilor în domeniul serviciilor turistice și a meșteșugurilor și în 

alte domenii ale economiei; 

➢ diversificarea serviciilor turistice de pe teritoriu prin încurajarea acțiunilor de 

cooperare între micii actori în domeniul economiei turismului; 

➢ crearea de locuri de muncă; 

➢ îmbunătățirea infrastructurii de agrement de uz public; 

➢ îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din Valea Nirajului; 

➢ crearea/dezvoltarea/îmbunătățirea serviciilor publice – inclusiv a celor sociale - 

locale; 

➢ îmbunătățirea siguranței publice; 

➢ păstrarea, promovarea și valorizarea patrimoniului cultural, a peisajului rural și 

a siturilor naturale Natura2000 și a siturilor de înaltă valoare naturală; 

➢ sensibilizarea populației asupra importanței păstrării și ocrotirii patrimoniului 

cultural imaterial și material și cel natural; 

➢ realizarea acțiunilor privind patrimoniul cultural imaterial și natural; 

➢ facilitarea accesului grupurilor marginalizate la servicii sociale 

 

Pentru atingerea acestor obiective au fost elaborate măsuri multisectoriale, 

complementare și sinergice: M1/6A Sprijinirea întreprinderilor pentru activități non-

agricole; M2/6B Sprijin pentru investițiile în crearea, îmbunătățirea sau extinderea 

serviciilor locale de bază; M3/6B Patrimoniu cultural și natural, peisaje rurale și situri 

de înaltă valoare naturală; M4/6B Investiții în infrastructura socială; M5/6B Înființarea 

și dezvoltarea structurilor asociative în domeniul turismului 

Relația dintre obiectivele specifice locale, măsurile propuse și obiectivele 

transversale : 

M1/6A va duce la îndeplinirea următoarelor obiective specifice: diversificarea 

economiei rurale, dezvoltarea economică a zonei Văii Nirajului; dezvoltarea economiei 

turismului pe teritoriul GAL Valea Nirajului, Crearea întreprinderilor în domeniul 

serviciilor turistice și a meșteșugurilor și în alte domenii ale economiei, crearea de 

locuri de muncă. Măsura contribuie la obiectivele transversale: Inovare: Diversificarea 
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activităților economice sprijinite din zona Văii Nirajului deschide noi oportunități și 

posibilități în vederea adoptării de metode noi, utilizării de tehnologii și soluții 

inovatoare, elemente prin care se va crește atractivitatea satelor din Valea Nirajului. 

Mediu și climă: Măsura promovează activitățile non-agricole din domeniul agro-

turismului și a meșteșugurilor tradiționale, iar activitățile sprijinite vizează practicarea 

unui turism responsabil care să evite degradarea zonelor naturale și culturale, și 

promovarea acestor zone, prin care se contribuie inclusiv la promovarea biodiversității. 

Realizarea investițiilor în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii 

energiei se prezintă în cadrul măsurii atât ca activitate eligibilă, cât și un criteriu de 

prioritizare a investițiilor. În acest mod proiectele selectate vor contribui la 

îmbunătățirea eficienței energetice și la utilizarea energiei provenite din surse 

regenerabile. 

M2/6B va duce la îndeplinirea următoarelor obiective specifice: îmbunătățirea 

condițiilor de viață a locuitorilor din Valea Nirajului; îmbunătățirea infrastructurii de 

agrement de uz public; crearea/dezvoltarea/îmbunătățirea serviciilor publice – inclusiv 

a celor sociale – locale; îmbunătățirea siguranței publice. Măsura contribuie la 

obiectivele transversale: Mediu și climă: Realizarea investițiilor în domeniul energiei 

din surse regenerabile și al economisirii energiei se prezintă în cadrul măsurii atât ca 

activitate eligibilă, cât și un criteriu de prioritizare a investițiilor. În acest mod proiectele 

selectate vor contribui la îmbunătățirea eficienței energetice și la utilizarea energiei 

provenite din surse regenerabile. 

M3/6B va duce la îndeplinirea următoarelor obiective specifice: îmbunătățirea 

condițiilor de viață a locuitorilor din Valea Nirajului; păstrarea, promovarea și 

valorizarea patrimoniului cultural, a peisajului rural și a siturilor naturale Natura2000 și 

a siturilor de înaltă valoare naturală; sensibilizarea populației asupra importanței 

păstrării și ocrotirii patrimoniului cultural imaterial și material și cel natural; realizarea 

acțiunilor privind patrimoniul cultural imaterial și natural. Măsura contribuie la 

obiectivele transversale: Mediu și climă: Realizarea investițiilor în domeniul energiei 

din surse regenerabile și al economisirii energiei se prezintă în cadrul măsurii ca și 

criteriu de prioritizare a investițiilor. În acest mod proiectele selectate vor contribui la 
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îmbunătățirea eficienței energetice și la utilizarea energiei provenite din surse 

regenerabile. 

M4/6B va duce la îndeplinirea următoarelor obiective specifice: îmbunătățirea 

condițiilor de viață a locuitorilor din Valea Nirajului; crearea/dezvoltarea/îmbunătățirea 

serviciilor publice – inclușiv a celor sociale – locale; facilitarea accesului grupurilor 

marginalizate la servicii sociale. Măsura contribuie la obiectivele transversale: Mediu 

și climă: Realizarea investițiilor în domeniul energiei din surse regenerabile și al 

economisirii energiei se prezintă în cadrul măsurii atât ca activitate eligibilă, cât și un 

criteriu de prioritizare a investițiilor. În acest mod proiectele selectate vor contribui la 

îmbunătățirea eficienței energetice și la utilizarea energiei provenite din surse 

regenerabile. 

  M5/6B va duce la îndeplinirea următoarelor obiective specifice: diversificarea 

economiei rurale, dezvoltarea economică a zonei Văii Nirajului, dezvoltarea economiei 

turismului pe teritoriul GAL Valea Nirajului, diversificarea serviciilor turistice de pe 

teritoriu prin încurajarea acțiunilor de cooperare între micii actori în domeniul 

economiei turismului, îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din Valea 

Nirajului, sensibilizarea populației asupra importanței păstrării și ocrotirii patrimoniului 

cultural imaterial și material și cel natural. 

 

  Prima măsură prezentat va fi Sprijinirea întreprinderilor pentru activități 

non-agricole – M1/6A 

Investițiile realizate în cadrul acestei măsuri vor contribui la promovarea 

diversificării activităților non-agricole în teritoriu, în special activitățile din domeniul 

turismului, și implicit la crearea de locuri de muncă. 

Sprijinul din cadrul acestei măsuri va adresa următoarele nevoi: ”Dezvoltarea 

și diversificarea economiei locale”, ”Sprijinirea activităților turistice și meșteșugărești”, 

”Protejarea, păstrarea și valorificarea resurselor/habitatelor naturale și a peisajului 

natural”, ”Inversarea declinului economic și social și a depopulării din teritoriu”. Măsura 

contribuie la Obiectivul de dezvoltare rurală c) Obținerea unei dezvoltări teritoriale 

echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea locurilor 
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de muncă conform Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4. Intre obiectivele specifice ale 

măsurii se enumera următoarele aspect, diversificarea economiei rurale, dezvoltarea 

economică a zonei Văii Nirajului; dezvoltarea economiei turismului pe teritoriul GAL 

Valea Nirajului; crearea întreprinderilor în domeniul serviciilor turistice și a 

meșteșugurilor și în alte domenii ale economiei; crearea de locuri de muncă. Măsura 

permite valorizarea unor resurse locale neconvenționale și inepuizabile precum 

patrimoniul cultural imaterial și material și cel natural respectiv permite valorificarea 

produselor locale prin intermediul activităților turistice și agroturistice. Această plus 

valoare reiese prin intermediul criteriilor de selecție stabilite pentru această măsură. 

La această măsură, beneficiarii direcți au fost: 

• Fermieri sau membrii unei gospodării 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 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-up). 

Beneficiari indirecți: 

• UAT-urile pe raza cărora se înființează întreprinderi noi 

• Populația teritoriului: creare de locuri de muncă 

 

Principalele criterii de selecție au fost:  

• Principiul prioritizării sectoarelor prioritare conform Strategiei de Dezvoltare 

Locală a Văii Nirajului; 

• Principiul stimulării activităților turistice în sensul prioritizării activităților turistice 

desfășurate în zonele cu arii naturale protejate/cu patrimoniu cultural local, care 

sunt în conformitate cu Strategia de Dezvoltare Locală; 

• Principiul prioritizării activităților meșteșugărești cu specific local; 
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Principiul prioritizării tipului de investiție care contribuie la obiectivul transversal de 

dezvoltare rurală legat de protecția mediului: investiții în eficiență energetică și 

protecția mediului. 

Suma pe măsura aceasta a fost, de: de 50.000 de euro/proiect, cu posibilitatea 

majorării sprijinului la valoarea de 70.000 de euro/proiect în cazul activităților de 

producție și de agroturism. 

 

Sprijinul pentru înființarea de activități non-agricole în zonele rurale se va acorda, sub 

formă de primă, în două tranșe astfel: 

• 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare 

• 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a 

planului de afaceri, fără a depăși cinci ani de la semnarea deciziei de finanțare 

 

În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite vor fi recuperate 

proporțional cu obiectivele nerealizate. Cheltuiala publica totala este de 590.000 Euro.  

 

Numărul total al proiectelor depuse pentru turism și servicii:  

 

14

8

Agropensiune Servicii
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Masura M2/6B Sprijin pentru investițiile în crearea, îmbunătățirea sau extinderea 

serviciilor locale de bază 

 

 În cadrul acestei măsuri vor fi sprijinite investiții pentru crearea , îmbunătățirea sau 

extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de 

agrement și culturale, și a infrastructurii aferente. 

Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri va contribui la rezolvarea nevoilor 

identificate, privind ”Dezvoltarea serviciilor de bază”, ”Îmbunătățirea calității vieții” și 

”Inversarea declinului economic și social și a depopulării din teritoriu”. 

 Măsura contribuie la Obiectivul de dezvoltare rurală c). Obținerea unei dezvoltări 

teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și 

menținerea de locuri de muncă conform Reg. (UE) nr. 1305/2013, art.4. 

 

Obiective specifice ale măsurii: 

• îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din Valea Nirajului; 

• îmbunătățirea infrastructurii de agrement de uz public; 

• crearea/dezvoltarea/îmbunătățirea serviciilor publice – inclusiv a celor sociale 

– locale; 

• îmbunătățirea siguranței publice. 

Măsura are ca prioritate Promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei și 

dezvoltarea economică în zonele rurale prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

Măsura contribuie la încurajarea dezvoltării locale in zonele rurale, prevăzut la art. 5, 

Reg. (UE) nr. 1305/2013. Valoarea adăugată a măsurii consta in îmbunătățirea 

infrastructurii de bază în localitățile de pe teritoriul GAL contribuie la îmbunătățirea 

peisajului rural și la creșterea atractivității din punct de vedere turistic a localităților, 

având ca rezultat indirect dezvoltarea economiei locale pe calea turismului. 

Printre beneficiarii direcți se afla următoarele grupuri/persoane:  

 

• UAT-uri comune și orașe mici conform legislației naționale în vigoare, din 

teritoriul Asociației LEADER Valea Nirajului 
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• ONG-uri definite conform legislației în vigoare, pentru investițiile în 

infrastructura de agrement și culturale și serviciile aferente acestora 

Beneficiari indirecți: 

• Populația teritoriului: îmbunătățirea serviciilor de bază pentru populație 

 

Criteriile de selecție au avut la baza principiul prioritizării tipului de investiții în 

sensul prioritizării investițiilor în facilități care sprijină activitățile de agrement, în mod 

direct/indirect contribuie la inversare a declinului economic și social și a depopulării 

din teritoriului Valea Nirajului; 

Principiul prioritizării tipului de investiție care contribuie la obiectivul transversal 

legat de protecția mediului: investiții în eficiență energetică și protecția mediului; 

Prioritizarea proiectelor cu cel mai mare impact microregional (cel puțin 3 UAT-uri 

din teritoriul eligibil LEADER). 

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri a fost de 100% din 

totalul cheltuielilor eligibile: 

- pentru proiectele negeneratoare de venit aplicate de UAT-uri și ONG-uri, 

- pentru proiectele generatoare de venit de utilitate publică aplicate de ONG-uri. 

și nu va depăși 50.000 de euro/proiect. 

Pentru aceasta măsura alocarea totala prevăzută in SDL a fost de 589.688 

Euro, din care alocarea disponibila este de 125.972 Euro. Populația netă care 

beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite prin aceasta măsura este de 38.392 

locuitori.  

 

 

M3/6B Patrimoniu cultural și natural, peisaje rurale și șituri de înaltă 

valoare naturală – M3/6B 

 

În cadrul acestei măsuri vor fi sprijinite acțiuni și investiții asociate cu 

întreținerea, refacerea și modernizarea patrimoniului cultural și natural din zonă, al 
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peisajelor rurale și al siturilor de înaltă valoare naturală, inclusiv aspectele socio-

economice conexe, precum și acțiuni de sensibilizare. 

Sprijinul acordat prin măsura 3/6B, care are în vedere susținerea de întreținere, 

refacere și modernizare a elementelor de patrimoniu cultural și natural, acțiunilor de 

conservare și sensibilizare privind patrimoniul material și imaterial local, va contribui 

la punerea în valoare a moștenirii culturale locale, promovarea turismului local, având 

astfel efecte pozitive asupra nivelului de trai din zona Văii Nirajului și asupra 

fenomenului de declin economic și social și depopularea zonei. 

Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri va contribui la rezolvarea nevoilor 

identificate, privind ”Protejarea, păstrarea și valorificarea resurselor/habitatelor 

naturale și al peisajului natural”, ”Protejarea, păstrarea și valorificarea patrimoniului 

cultural material și imaterial”. 

Măsura contribuie la Obiectivul de dezvoltare rurală c) Obținerea unei dezvoltări 

teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și 

menținerea locurilor de muncă conform Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4. 

Obiective specifice ale măsurii: 

• îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din Valea Nirajului; 

• păstrarea, promovarea și valorizarea patrimoniului cultural, a peisajului rural și 

a siturilor naturale Natura2000 și a siturilor de înaltă valoare naturală; 

• sensibilizarea populației asupra importanței păstrării și ocrotirii patrimoniului 

cultural imaterial și material și cel natural; 

• realizarea acțiunilor privind patrimoniul cultural imaterial și natural. 

 

Măsura permite valorizarea unor resurse locale neconvenționale și inepuizabile 

precum patrimoniul cultural imaterial și material și cel natural respectiv permite 

valorificarea produselor locale prin intermediul activităților turistice și agroturistice. 

Această plus valoare reiese prin intermediul criteriilor de selecție stabilite pentru 

această măsură. 

Beneficiari direcți al măsurii sunt:  
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• UAT-uri comune și orașe mici conform legislației naționale în vigoare, din 

teritoriul Asociației LEADER Valea Nirajului 

• ONG-uri definite conform legislației în vigoare, din teritoriul Asociației LEADER 

Valea Nirajului; 

• Unități de cult conform legislației în vigoare, 

• GAL-ul. 

Beneficiari indirecți: 

• Populația microregiunii Valea Nirajului 

• Părți interesate în domeniul turismului: 

o turiști din țară sau străinătate, 

o societăți și întreprinderi private din domeniul turismului, 

o ONG-uri din domeniul turismului și protejarea patrimoniului, 

o agenții și rețele turistice, 

o Centrul de informare turistică de la Eremitu și celelalte centre din regiune 

 

În cadrul acestei măsuri vor fi sprijinite acțiuni și investiții asociate cu întreținerea, 

refacerea și modernizarea patrimoniului cultural și natural din zonă, al peisajelor rurale 

și al siturilor de înaltă valoare naturală, inclusiv aspectele socio-economice conexe, 

precum și acțiuni de sensibilizare. 

Acțiuni eligibile: 

• Acțiuni de informare și de creștere a conștientizării prin: 

o Realizarea și dotarea traseelor tematice și a cărărilor tematice, culturale 

și naturale 

o Centre de vizitatori în zone protejate, dotarea acestora 

• Acțiuni de inventariere pentru listarea locațiilor de patrimoniu cultural (material 

și imaterial) și natural; 

• Investiții asociate cu întreținerea, restaurarea și îmbunătățirea patrimoniului 

cultural local (de ex. reabilitare clădiri care fac parte din patrimoniul arhitectural 

local, amenajări de spații de expoziție permanente, inclusiv prin schimbare de 
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destinație, reabilitare clădiri bisericești, poduri, porți tradiționale, fațade sau 

ansamble de fațade, facilități publice etc) 

• Acțiuni de conservare a patrimoniului material și imaterial(de ex. cum ar fi 

muzica, folclorul, etnologia etc.) 

Exemplele prezentate mai sus sunt orientative și nu exhaustive! 

Acțiuni neeligibile: 

• Investiții care intră sub incidența proiectelor finanțate prin sM. 7.6. a 

Programului Național de Dezvoltare Rurală: 

o Restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor/monumentelor din 

patrimoniul cultural imobil de interes local de clasă B; 

o Construcția, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces ale 

așezămintelor monahale de clasă B; 

o Restaurarea/conservarea și/sau dotarea așezămintelor monahale de 

clasă B; 

o Modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale 

• Prin caracteristicile de selecție se afla principiul prioritizării tipului de investiție 

care contribuie la obiectivul transversal legat de protecția mediului: investiții și 

acțiuni legate de eficiență energetică și protecția mediului; 

• Principiul prioritizării proiectelor cu cel mai mare impact microregional (cel puțin 

3 UAT-uri din teritoriul eligibil LEADER). 

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi de 100% din totalul 

cheltuielilor eligibile: 

- pentru proiectele negeneratoare de venit aplicate de UAT-uri și ONG-uri, 

- pentru proiectele generatoare de venit de utilitate publică aplicate de ONG-uri. 

și nu va depăși 50.000 de euro/proiect. 

Alocarea totala prevăzută în SDL a fost de 270.000, iar alocarea disponibilă este de 

150.538.  

 

 

M4/6B - Investiții în infrastructura socială 
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 În cadrul acestei măsuri vor fi sprijinite investiții pentru crearea, îmbunătățirea 

și extinderea infrastructurii sociale la scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei 

din surse regenerabile și al economisirii energiei. 

Scopul sprijinului acordat prin măsură este de creștere a numărului de locuitori din 

teritoriul GAL Valea Nirajului care beneficiază de infrastructură socială îmbunătățită. 

Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri va contribui la rezolvarea nevoilor 

identificate, privind ”Crearea/dezvoltarea infrastructurii sociale” și ”Inversarea 

declinului economic și social și a depopulării din teritoriu”. 

 

Obiectivul de dezvoltare rurală: 

Măsura contribuie la Obiectivul de dezvoltare rurală c) Obținerea unei dezvoltări 

teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și 

menținerea de locuri de muncă conform Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4. 

 

Obiective specifice ale măsurii: 

• Îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din Valea Nirajului; 

• Crearea/dezvoltarea/îmbunătățirea serviciilor publice – inclusiv a celor sociale 

– locale; 

• Facilitarea accesului grupurilor marginalizate la servicii sociale. 

Această măsură presupune o abordare complexă a obiectivului de 

creare/dezvoltare/îmbunătățire a serviciilor publice – inclusiv a celor sociale - locale. 

Preconizăm ca acest tip de proiect va avea un impact micro-regional. Accentul sporit 

pe eficientizarea energetică a clădirilor prin utilizarea energiei regenerabile și prin 

termoizolare reprezintă o altă valoare adăugată a măsurii, acesta fiind un criteriu de 

selecție. Totodată există posibilitatea de a asigura funcționarea durabilă și sustenabilă 

ale acestor infrastructuri/servicii sociale prin finanțare în cadrul Programul Operațional 

Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 5, respectând condițiile Obiectivului strategic 

5.2. 
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 Grupul de țintă și beneficiarii acestei măsuri sunt în mod direct:  

- UAT-uri comune și orașe mici conform legislației naționale în vigoare, din 

teritoriul Asociației LEADER Valea Nirajului, 

- ONG-uri definite conform legislației în vigoare; 

Beneficiari indirecți: 

- Persoanele din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune 

socială (minoritate rromă și non-rromă) 

- Grupurile vulnerabile și/sau minorități; 

- Personalul din cadrul serviciilor sociale care vor funcționa în cadrul 

infrastructurii sociale sprijinite; 

- Printre criteriile de selecție se enumera: Principiul prioritizării investițiilor care 

se adresează mai multor categorii de beneficiari finali; 

- Principiul prioritizării investițiilor a căror funcționare va fi asigurată în 

parteneriate de tip public-civil; 

- Principiul prioritizării tipului de investiție care contribuie la obiectivul transversal 

legat de protecția mediului prin: investiții în eficiență energetică și protecția 

mediului; 

- Prioritizarea proiectelor cu cel mai mare impact microregional (grup țintă din cel 

puțin 3 UAT-uri din teritoriul eligibil LEADER). 

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi de 100% din totalul 

cheltuielilor eligibile, după cum urmează: 

- pentru proiectele negeneratoare de venit aplicate de UAT-uri și ONG-uri, 

- pentru proiectele generatoare de venit de utilitate publică aplicate de ONG-uri. 

și nu va depăși 200.000 de euro/proiect, în funcție de alocarea financiară finală a 

măsurii. 

 

M5/6B- Înființarea și dezvoltarea structurilor asociative în domeniul turismului 

 

În cadrul acestei măsuri se acordă sprijin financiar pentru a facilita cooperarea între 

actorii implicați în domeniul turismului din teritoriul GAL Valea Nirajului. 
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Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri va contribui la rezolvarea nevoilor identificate 

, privind ”Protejarea, păstrarea și valorificarea patrimoniului cultural material și 

imaterial”, ”Protejarea, păstrarea și valorificarea resurselor/habitatelor naturale și al 

peisajului natural”, ”Încurajarea inițiativelor bazate pe forme asociative, în mod special 

în domeniul turismului”, ”Sprijinirea activităților turistice și meșteșugărești”, 

”Îmbunătățirea calității vieții”. 

Obiectivul de dezvoltare rurală c) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 

economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea locurilor de muncă 

conform Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4. 

Obiective specifice ale măsurii: 

• diversificarea economiei rurale, dezvoltarea economică a zonei Văii Nirajului; 

• dezvoltarea economiei turismului pe teritoriul GAL Valea Nirajului; 

• diversificarea serviciilor turistice de pe teritoriu prin încurajarea acțiunilor de 

cooperare între micii actori în domeniul economiei turismului; 

• îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din Valea Nirajului; 

sensibilizarea populației asupra importanței păstrării și ocrotirii patrimoniului cultural 

imaterial și material și cel natural. 

 Sprijinirea cooperării și creării de forme asociative între micii actori din 

domeniul turismului și celorlalți actori cu interese în acest domeniu (UAT, ONG, Centre 

de informare etc) reprezintă o abordare inovativă, deoarece creează mediul propice 

pentru realizarea de valorificări, promovări și acțiuni de marketing la comun, activități 

care vor avea și efect multiplicator prin diseminarea acestora. 

Schimbare de paradigmă în ceea ce privește raportul între actorii locali în 

domeniul turismului în sensul încurajării acțiunilor de cooperare și a exploatării 

complementarității în privința ofertelor turistice este una din principalele valori 

adăugate ale măsurii. 

Înființarea formelor asociative, rețele, clustere sprijină realizarea unor acțiuni 

care vor avea un impact economic, social și de mediu mai puternic, decât acțiunile 

realizate de actori individuali. 

Beneficiari direcți: 
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- Parteneriate constituite din cel puțin două entități, cel puțin un partener din 

categoriile de mai jos și cel puțin o entitate juridică care își desfășoară 

activitatea în sectorul turistic: 

o Microîntreprinderi 

o Organizații neguvernamentale 

o UAT 

o Unități școlare, de agrement și/sau de alimentație publică 

Beneficiari indirecți: 

- Turiști din țară sau străinătate 

- Populația întregului teritoriu 

- Actorii din domeniul turistic de pe Valea Nirajului 

- UAT-urile pe teritoriul cărora se implementează proiectul de cooperare 

 

Proiectele de cooperare propuse în cadrul acestei măsuri vor fi selectate pe bază de 

cereri de proiecte. Criteriile de selecție a proiectelor vor urmări următoarele principii 

de selecție, urmând ca acestea să fie detaliate suplimentar în Ghidul solicitantului, 

având în vedere prevederile din articolul 49 al Regulamentului (UE) nr. 1305/2013, în 

scopul de a asigura tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor 

financiare și direcționarea acelor surse în conformitate cu prioritățile Uniunii și a 

Strategiei de dezvoltare locală Valea Nirajului: 

- Principiul reprezentativității cooperării, respectiv numărul și tipul de parteneri 

implicați; 

- Principiul prioritizării tipului de investiție care contribuie la obiectivul transversal 

legat de protecția mediului 

- Prioritizarea proiectelor cu cel mai mare impact microregional 

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi de 100% din 

totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit, și nu va depăși 

200.000 de euro/proiect, în funcție de alocarea financiară totală a măsurii. 
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- Costurile de funcționare a cooperării nu vor depăși 20% din valoarea maximă 

a sprijinului acordat pe proiect depus. 

 

- În cazul în care planul de proiect include, de asemenea acțiuni care sunt 

eligibile în cadrul altor măsuri, atunci costurile sunt acoperite din măsura 

M5/6B, în conformitate cu rata maximă a ajutorului și sumele aplicabile în 

cadrul acelor măsuri. Cu toate acestea, valoarea maximă a cheltuielilor 

eligibile în cadrul altor măsuri nu va depăși valoarea maximă acordată în 

cadrul măsurii M5/6B. 
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IV. Scopul și obiectivele evaluării  

 

Analizarea implementării Strategiei de Dezvoltare Locala a Asociației LEADER 

Valea Nirajului pentru perioada 2014-2020 presupune identificarea rezultatelor și a 

lipselor în implementare, oferind recomandări corespunzătoare pentru a spori 

relevanta, eficacitatea, impactul, sustenabilitatea, eficienta, performanta și succesul 

acesteia.  

Scopul evaluării este de a structura o serie de activități menite sa evalueze 

contribuția adusa de SDL la elaborarea PNDR și la atingerea obiectivelor FEADR. 

In același timp măsoară impactul SDL in dezvoltarea teritoriului acoperit de strategie.  

Acest document reflecta stadiul implementării SDL de la data de 14.12.2016 

pana la data de 01.10.2018. Acest document va fi publicat pe situl Asociației 

LEADER Valea Nirajului, pe adresa www.nirajleader.ro, in vederea consultării de 

către publicul larg, AM, PNDR, CD, societatea civila, administrația publica.  

 

Obiectivele specifice:  

- Analiza progresului privind contractarea fondurilor alocate pe măsuri  

- Analiza progresului implementării proiectelor contractate 

- Analiza corectitudinii implementării proiectelor contractate 

- Identificarea obstacolelor generale in implementarea proiectelor 

- Identificarea soluțiilor și preîntâmpinarea problemelor și obstacolelor posibile în 

implementarea proiectelor  

 

Etapele evaluării 

 Etapele 

evaluării 

De la Pana la Metoda de 

evaluare 
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Planificare -Formularea 

întrebărilor 

prin 

chestionar 

-Întâlniri 

organizate  

1 

Noiembrie 

2018 

15 

Noiembrie 

2018 

Chestionar 

Întâlniri 

Execuție Obținerea 

răspunsurilor 

la întrebări  

15 

Noiembrie 

2018 

15 

Decembrie 

2018 

 

Analiza Analizarea 

răspunsurilor 

primite prin 

chestionare 

și la întâlniri 

(Echipa de 

evaluatori și 

CD) 

15 

Decembrie 

2018 

15 Ianuarie 

2019 

Analiza 

rezultatelor 

Elaborarea raportului Formularea 

concluziilor 

principale , și 

sinteza 

răspunsurilor 

15 Ianuarie 

2019 

05 

Februarie 

2019 

elaborare 

Finalizarea 

documentației/evaluării 

Constatări și 

concluzii 

formulate  

05 

Februarie 

2019 

20 

Februarie 

2019 

concluzii 

Diseminarea 

rezultatelor  

Trimiterea 

raportului de 

evaluare 

către MADR 

20 

Februarie 

2019 

28 

Februarie 

2019 
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Informațiile necesare pentru aceasta evaluare provin din monitorizarea 

activității GAL, și din interacțiunea acestuia cu actorii locali. Sursele și informațiile de 

date folosite au fost: baza de date GAL, actori locali și beneficiari ai proiectelor.  

Examinarea calendarului de depuneri cereri de proiecte in intervalul 

14.12.2016- 01.10.2018 conduce către următoarele constatări:  

Calendarul a acoperit toate masurile din cadrul SDL și a cuprins anunțuri de 

lansare apel de selecție in vederea depunerilor cererilor de finanțare. Apelurile de 

selecție au fost cu depunere pana la un anumit termen și au existat sesiuni cu 

depunere continuă. 
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APELURI DE SELECTIE 

 

Nr. 
Crt. 
 

MASURA 
DATA 

LANSĂRII 
 
 

DATA 
LIMITA DE 
PREDARE 

 

PRELUNGIRE 
APEL 

 

NR. 
PROIECTE 
DEPUSE 

 

 
NR. 

PROIECTE 
RETRASE 

 

 
NR. 

PROIECTE 
SELECTATE 

1 M2/6B 
03.07.2017 25.08.2017 01.09.2017 

5 0 5 

M3/6B 1 0 1 

2 M1/6A 07.08.2017 08.09.2017 - 8 0 6 

 

3 

M1/6A 

02.03.2018 04.04.2018 - 

14 0 5 

M3/6B 2 0 2 

M5/6B 0 0 0 

4 M2/6B 09.02.2018 15.03.2018 - 3 0 3 

 

5 

M2/6B 
13.06.2018 12.07.2018 - 

2 0 2 

M5/6B 0 0 0 

 

6 

M2/6B 

24.09.2018 25.10.2018 

30.10.2018    

M4/6B -    

M5/6B 20.11.2018    
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V. Metodologia de evaluare  

 

5.1. Descrierea metodelor și tehnicilor de evaluare folosite 

 

Metodologia de evaluare a fost una cantitativă, colectarea datelor a fost efectuată prin 

intervievarea telefonică reprezentanților legali al proiectelor respectiv completarea 

chestionarelor, obținând astfel date precise privind stadiul de implementare al 

proiectelor. 

Din punct de vedere metodologic, a fost utilizat o abordare mixtă, folosind diferite 

metode pentru a colecta și verifica informațiile necesare evaluării SDL, în scopul de a 

înlătura contradicțiile între informațiile colectate și analizate pentru o analiză mai 

aprofundată. Metodele de evaluare au fost alese în așa fel încât să fie complementare 

celorlalte instrumente de evaluare. 

La elaborarea metodologiei de evaluare a SDL are la bază următoarele elemente: 

- Cadrul întrebărilor de evaluare 

- Proveniența răspunsurilor în funcție de caracterul întrebărilor 

Elaborarea metodologiei a mai fost influențat de: 

- Resursele disponibile 

- Expertiza disponibilă în cadrul echipei de evaluare 

- Necesitatea ca analiză să se bazeze pe combinație de date cantitative și 

calitative 

- Tipul grupului țintă 

- Disponibilitatea informațiilor necesare evaluării SDL 

În procesul de evaluare angajații GAL Valea Nirajului au utilizat următoarele tehnici și 

instrumente de evaluare: 

- Colectarea datelor și analiza datelor din surse scrise 

- Chestionare de evaluare 

Colectarea datelor și analiza datelor din surse scrise a fost obținut cu ajutorul 

următoarelor: rapoartele de progres ale societăților care au proiecte contractate 
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Echipa de evaluatori a întocmit un chestionar pentru a completa informațiile 

cele mai importante. Elaborarea chestionarului a fost astfel făcută încât să 

acorde atenție în principal proiectelor care au un grad de avansare ridicată. 

Chestionarul conține  întrebări privind determinarea reușitelor, deficiențelor, 

recomandărilor legate de proiect. 

 

5.2 . Elaborarea metodologiei detaliate de evaluare 

 

- Analiza progresului privind depunerea și contractarea proiectelor 

- Analiza progresului implementării proiectelor contractate 

- Analiza măsurii in care progresul proiectului este in concordanta cu planul de 

implementare a proiectului 

- Analiza capacității beneficiarilor de a identifica și aplica masuri de corecție 

atunci când este necesar 

- Masuri care pot fi adoptate pentru creșterea calității și eficientei implementării 

proiectelor 

- Lecții care pot fi aplicabile pentru viitoarea perioada de programare 

Acestea sunt elementele cheie ale evaluării.  

Totodată pentru a vedea in ce măsură logica de intervenție a strategiei de dezvoltare 

locală este încă relevantă față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare 

ale teritoriului am folosit metoda studiul/analiza documentelor relevante pentru 

obiectivele strategiei.  Astfel am analizat modificările de strategie referitoare le 

masurile din SDL care au fost revizuite. Am constat ca 1 din cele 5 masuri a suferit 

modificări cu privire la valoarea sprijinului public nerambursabil. Menționăm ca nu s-

au schimbat obiectivele specifice ale masurilor și indicatorii de monitorizare propuși.  

  

  Începând cu cea de a doua jumătate a anului 2017 pana la 1 octombrie 2018, 

la GAL Valea Nirajului au fost depuse in total, un număr de 39 de proiecte pe cele 

cinci Masuri. Măsura cu cele mai multe proiecte depuse a fost Sprijinirea 

întreprinderilor pentru activități non-agricole – M1/6A. La această măsura s-a 
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produs o concurenta majora, mai ales intre proiectele depuse pe turism. Din cauza 

neconformității unor proiecte, dar și din cauza lipsei de fonduri suficiente alocate 

acestei masuri, din cele 22 de proiecte depuse,  doar 9 proiecte au fost selectate. 

Aceste 9 proiecte in următorii ani vor oferi 18 locuri de munca pentru locuitorii Văii 

Nirajului. Din aceste 9 proiecte 6 au fost depuse pentru amenajare pensiune 

agroturistică, iar 3 proiecte pentru servicii.  

Grafica de mai jos, arata sumele care au fost alocate pe masuri, și sumele ramase 

pentru o noua sesiune.  

 

 

 

 

Pe Măsura M2/6B Sprijin pentru investițiile în crearea, îmbunătățirea sau 

extinderea serviciilor locale de bază au fost depuse 10 proiecte de către UAT-uri 

comune și orașul Miercurea Nirajului conform legislației naționale în vigoare, din 

teritoriul Asociației LEADER Valea Nirajului.  

Grafica de mai jos arata numărul total de proiecte depuse pe aceasta măsură, 

din care numărul celor contractate, necontractate și numărul proiectelor care deja au 

0

125972.25
150538 100000 100000

590000 589688.25

270000

100000 100000

M1/6A M2/6B M3/6B M4/6B M5/6B

Alocare disponibilă Alocare totală prevăzută în SDL
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depus dosar cerere de plata. Din aceste 10 proiecte 2 sunt lucrări de intervenție iar 8 

sunt proiecte de investiție nouă.  

Proiecte depuse 

(total) 

10 

Proiecte 

contractate 

8 

Proiecte 

necontractate 

2 

Proiecte care au 

depus DCP 

2 

 

 

 

 

Pe măsura  M3/6B Patrimoniu cultural și natural, peisaje rurale și situri de 

înaltă valoare naturală – M3/6B  au fost depuse  3 proiecte de către trei asociații.  

 

2

2

8

Proiecte necontractate Proiecte contractate

Proiecte care au pus DCP
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Proiecte depuse 

(total) 

3 

Proiecte 

contractate 

1 

Proiecte 

necontractate 

2 

 

 

 

Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructurii îmbunătățite  prin 

aceasta măsura este de 17.543. Suma totala pentru cele 3 proiecte este de 

127.470,225. Doua proiecte sunt depuse pentru suma de aproape 50.000 de euro, iar 

al treilea proiect este de aproape 30.000 de euro.  

Pe măsura M4/6B - Investiții în infrastructura socială și M5/6B- Înființarea 

și dezvoltarea structurilor asociative în domeniul turismului pana la data de 1 

octombrie 2018 nu au fost depuse proiecte.  

 

33%

67%

Proiecte contractate Proiecte necontractate
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 Numărul total de proiecte depuse a fost de 35, din care proiecte selectate au 

fost 20 la număr, depuse dar neselectate 9. Din cele selectate 17 deja au fost 

contactate. Proiecte neconforme sau neeligibile sunt 3.   

 

 

 Pe durata evaluării metoda cea mai eficienta  au fost întâlnirile personale cu 

solicitanții. Evaluatorii, s-au întâlnit separat cu fiecare solicitant, am discutat despre 

stadiul implementării proiectelor și problemele ivite. Fiecare solicitant a completat un 

chestionar cu întrebări legate de proiect pe care le-a primit de la Asociația LEADER 

Valea Nirajului.  

În procesul de evaluare, Grupul de Acțiune Locală  Valea Nirajului s-au desfășurat 

următoarele activități: 

- verificarea documentelor: a verificat datele și informațiile din rapoartele de evaluare 

intermediare și finale elaborate de către beneficiari; 

- vizite de monitorizare: efectuează vizite de monitorizare la fața locului 

 

 

 

Nr. proiecte 
depuse 

selectate, 20

Nr. proiecte depuse 
neselectate, 9

Nr. proiecte 
contractate, 17

Nr. proiecte 
neconforme/neeli…
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VI. Constatări, concluzii și recomandări  

 

Obiectivele propuse prin SDL au fost îndeplinite parțial prin proiectele cu un grad 

avansat de finalizare. Rata de contractare de 67 % arată un rezultat foarte bun și 

asigură o premisă necesară pentru realizarea unei  absorbții finale foarte ridicată. Rata 

de absorbție va crește semnificativ în perioada următoare. Se poate constata faptul 

că prin intermediul grupului de acțiune locală interesul față de accesarea fondurilor 

oferit de programul LEADER a crescut considerabil, prin proiectele finanțate prin GAL 

restul locuitorilor au căpătat încredere în a depune noi proiecte în sesiunile care vor fi 

deschise in următorul ciclu de finanțare. 

Este evidentă creșterea gradului de conștientizare cu privire la oportunitățile de 

finanțare oferite de GAL, acest lucru se poate vedea prin numărul de proiecte depuse 

la majoritatea măsurilor din cadrul SDL, în special la măsura M1- Sprijinirea 

întreprinderilor pentru activități non-agricole, unde s-a format o concurență ridicată 

pentru contractarea fondurilor nerambursabile. 

Situația actuală a măsurilor poate fi considerată că prezintă aspectele pozitive 

preconizate până la data prezentei evaluări, datorită fondurilor nerambursabile 

contractate, nivelul de implementare a proiectelor contractate. În ciuda rezultatelor 

obținute până în prezent prin implementarea SDL, nu se poate măsura statistic o 

creștere a veniturilor sau a beneficiilor rezultate prin implementarea proiectelor. Acest 

lucru se datorează faptului că informațiile prezentate prezintă nivelul implementării 

SDL până la data de 01.10.2018, fiind prematur pentru tragerea concluziilor finale. 

 

 

Recomandări 

 

Pentru atingerea obiectivelor generale și specifice din SDL se recomandă 

creșterea atractivității măsurilor din SDL, scurtarea timpului de evaluare a proiectelor 

la nivelul AFIR, identificarea și prezentarea proiectelor de succes. 
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Este foarte importantă  ca rezultatele in urma finalizării proiectelor cu succes 

sa fie diseminate la nivelul teritoriului GAL. 

Pentru creșterea eficienței LEADER, este important creșterea resurselor pentru 

acest program, importanța – eficiența și necesitatea ei fiind dovedită prin statisticile 

realizate atât la nivel regional cât și național. 

 

Lecții învățate 

 

În urma elaborării acestei evaluări o lecție de învățat este că evaluarea unei 

strategii de dezvoltare locale trebuie făcut nu numai la finalul ciclului de finanțare ci și 

pe parcursul implementării. 

Având în vedere că măsura dedicat pentru sprijinirea întreprinderilor pentru 

activități non agricole a avut o popularitate foarte ridicată, în următorul ciclu de 

finanțare va fi necesară creșterea substanțială a fondurilor alocate pe această măsură. 

 

 

 

Avizat 

Președinte GAL 

Ing. Dászkel László 
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