
Anexa 22. PROCEDURA DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE INCLUSIV INDICATORI POCU ȘI POR 

 

Grupul de Acțiune Plaiuri Someșene va realiza monitorizarea și evaluarea implementării 

Strategiei de dezvoltare Locală plasată în responsabilitatea comunității conform prezentei 

proceduri bazat pe reglementările în vigoare cu privire la impelmentarea proiectelor cu finanțare 

din fonduri europene FEDR și FESI. 

Monitorizarea este procesul de colectare continuă şi analiză a informației cu scopul de a 

fundamenta procesul de luare a deciziei de către cei abilitați, asigurând transparența în luarea 

deciziei şi furnizând o bază pentru viitoarele acţiuni de evaluare. În elaborarea evaluărilor este 

necesară utilizarea informațiilor relevante colectate în urma activității de monitorizare. Pentru 

acuratețea datelor obţinute în urma procesului de monitorizare este necesară o colectare 

sistematică şi atentă a acestora. Mecanismul de gestionare, monitorizare, evaluare și control a 

SDL va fi realizat cu scopul de a îmbunătății procesul de implementare a strategiei prin realizarea 

unei monitorizări și evaluări care să conducă la concluzii și rezultate care ajută la creșterea 

eficienței SDL și a eficacității echipei de implementare. Mecanismul este caracterizat de ciclicitate 

și de învățare prin experiență, adică are în vedere monitorizarea permanentă a activităților 

desfășurate, evaluarea periodică a activităților desfășurate conform datelor de monitorizare, 

analiza rezultatelor obținute în urma evaluării, respectiv permite o reflexie asupra concluziilor 

acestora și încurajează punerea în aplicare a acestora în cadrul viitoarelor activități. În vederea 

asigurării unei implementări eficiente a Strategiei de Dezvoltare locală, GAL își propune o 

monitorizare continuă atât a cheltuielilor financiare, cât și a tuturor activităților propuse prin 

prezenta procedură, astfel încât orice neregulă sau problemă să poată fi identificată în timp și 

abordată rapid cu minimizarea efectelor negative. 

Procesul de monitorizare se va realiza pe trei nivele: 

Nivelul 1. Monitorizarea la nivelul comunității mai ales cea marginalizată 

Instrumentele folosite sunt: 

- Cutia cetățeanului - Clasica cutie de sugestii și reclamații va fi plasată în comunitate. 

Personalul GAL va colecta mesajele primite de la rezidenții comunității marginalizate. 

Acestea vor fi analizate împreună cu personalul GAL, iar rezultatele vor fi prezentate atât 

în ședințele publice pentru comunitate, cât și în ședințele lunare ale Comitetului Director, 

pentru a se lua măsurile necesare de soluționare. 

- Chestionare care vor măsura gradul de cunoaștere a intervențiilor realizate în comunitate 

precum și satisfacția referitoare la aceste intervenții. Rezultatele obținute în urma 

sondajelor vor fi sintetizate și prezentate în ședințele CD și întrunirile publice. 



Nivelul 2. Monitorizarea implementării SDL la nivelul GAL 

Vor fi urmărite următoarele aspecte: 

Indicatori de realizare 

- 708 de persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune 

socială  beneficiază de servicii integrate din care roma -  64 

- 354 de persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune 

socială care beneficiază de servicii integrate de ocupare  din care roma – 32 

- Persoane care trăiesc în zone urbane unde s-au implementat strategii integrate de 

dezvoltare locală (1S46) - 18700 

- Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane(CO39) - 10 

- Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane(CO38) - 1 

Indicatori de rezultat: 

- Persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială care dobândesc o calificare, la 

încetarea calității de participant – 177 din care roma -16 

- Persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială care au un loc de muncă, inclusiv 

cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant, - 89 

din care Roma - 8 

- Servicii medicale funcționale: 2 

- Servicii sociale funcționale: 3 

- Servicii socio-medicale funcționale: 2 

Indicatori de impact 

- Populația aflată în risc de sărăcie şi excluziune socială din zonele marginalizate urbane 

(1S45)  2045 

Caseta 1. Indicatori POCU și POR 

                         

Program 

 

Indicatori 

PO Regional 

PO Capital Uman 

Indicator Ținta minimă obligatorie 

 

 

- Persoane care 

trăiesc în zone 

urbane unde s-au 

implementat 

Persoane din 

comunitățile 

marginalizate aflate în 

risc de sărăcie şi 

708 de persoane din 

comunitățile marginalizate 

aflate în risc de sărăcie şi 

excluziune socială  



Indicatori 

de 

realizare 

strategii integrate 

de dezvoltare locală 

(1S46) - 18700 

- Clădiri publice sau 

comerciale 

construite sau 

renovate în zonele 

urbane(CO39) - 10 

- Spații deschise 

create sau 

reabilitate în zonele 

urbane(CO38) - 1 

excluziune socială care 

beneficiază de servicii 

integrate1, din care: 

 Roma 

beneficiază de servicii 

integrate din care roma -  64 

354 de persoane din 

comunitățile marginalizate 

aflate în risc de sărăcie şi 

excluziune socială care 

beneficiază de servicii 

integrate de ocupare  din 

care roma - 32 

Servicii2 la nivelul 

comunităților 

marginalizate aflate în 

risc de sărăcie şi 

excluziune socială care 

beneficiază de sprijin, din 

care: 

o Servicii medicale 

o Servicii sociale 

o Servicii socio-

medicale 

Servicii medicale: 3 

Servicii sociale: 3 

Servicii socio-medicale: 2 

 

 

 

 

 

- Populația aflată în 

risc de sărăcie şi 

excluziune socială 

din zonele 

marginalizate 

urbane (1S45)  

Persoane din 

comunitățile 

marginalizate aflate în 

risc de sărăcie şi 

excluziune socială care 

dobândesc o calificare, la 

Persoane aflate în risc de 

sărăcie şi excluziune socială 

care dobândesc o calificare, 

la încetarea calității de 

participant – 177 din care 

roma -16 

                                                           

1 În cadrul proiectelor POCU, prin persoane care beneficiază de servicii integrate se înțelege persoane care beneficiază, în cadrul unui proiect de 
minimum 2 măsuri din următoarele:  

 educație  
 ocupare – (ex. ucenicie, stagiu, formare profesională, informare și consiliere profesională, subvenționarea angajatorilor pentru angajarea 

persoanelor aparținând acestor categorii, evaluarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal, sprijin pentru înființarea unei 
afaceri,  sprijin pentru ocuparea în cadrul întreprinderilor de economie socială);  

 servicii (sociale/ medicale/ medico- sociale)  
 asistență juridică pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare civilă (acolo unde este cazul), de obținere a drepturilor 

de asistență socială (beneficii de asistență/servicii sociale)  
 locuire  

2Indicatorul ia în calcul fiecare tip de serviciu social furnizat în cadrul proiectului în comunitatea marginalizată vizată (ex. servicii de îngrijire 
personală; servicii de recuperare/reabilitare; servicii de inserţie/ reinserţie socială, servicii sociale destinate anumitor categorii de beneficiari:- 
copilului şi/sau familiei; persoanelor cu dizabilităţi; persoanelor vârstnice; victimelor violenţei în familie; persoanelor fără adăpost; 
persoanelor cu diferite adicţii (consum de alcool, droguri, alte substanţe toxice, internet, jocuri de noroc etc.) etc. 



Indicatori  

de rezultat 

2045 

- Nota: Acest 

indicator nu face 

obiectul 

monitorizării și 

raportării 

beneficiarului, fiind 

in responsabilitatea 

AMPOR. 

încetarea calității de 

participant, din care:  

o Roma 

Persoane din 

comunitățile 

marginalizate aflate în 

risc de sărăcie şi 

excluziune socială care au 

un loc de muncă, inclusiv 

cele care desfășoară o 

activitate independentă, 

la încetarea calității de 

participant, din care:  

o Roma  

Persoane aflate în risc de 

sărăcie şi excluziune socială 

care au un loc de muncă, 

inclusiv cele care desfășoară 

o activitate independentă, la 

încetarea calității de 

participant, - 89 din care 

Roma - 8 

Servicii la nivelul 

comunităților 

marginalizate aflate în 

risc de sărăcie şi 

excluziune socială 

funcționale, din care:  

o Servicii medicale 

o Servicii sociale 

o Servicii socio-

medicale 

Servicii medicale 

funcționale: 2 

Servicii sociale funcționale: 

3 

Servicii socio-medicale 

funcționale: 2 

 

Instrumentele folosite sunt: 

- Baza de data a proiectelor selectate de GAL 

- Rapoarte periodice ale beneficiarilor de proiecte 

- Vizite de monitorizare  

În urma derulării apelurilor de selecție GAL va urmării în mod permanent gradul de realizare a 

indicatorilor prevăzuți în SDL precum și nivelului de acoperire a bugetului alocat pentru fiecare 

tip de intervenție la nivelul propunerilor de proiecte depuse. 

După semnarea contractelor de finanțare fiecare beneficiar de proiect va avea obligativitatea de 

prezenta rapoarte de progres periodice către GAL. După contractarea fiecărui proiect, GAL va 

comunica beneficiarului perioadele de raportare și metodele de monitorizare care vor fi aplicate 



de-a lungul implementării, care vor fi stabilite în funcție de tipul proiectului, complexitatea 

activităților propuse și durata de implementare a acestuia. Una dintre metodele aplicate va fi cea 

de intervievarea telefonică (cel puțin trimestrială) a beneficiarului referitor la stadiul 

implementării proiectului. Informațiile obținute vor fi înregistrate pe fișe de monitorizare, 

respectiv problemele și eventualelor blocaje identificate vor fi rezolvate cu sprijinul 

departamentului tehnic. GAL va întocmi un centralizator privind progresul proiectelor. Anual va 

fi întocmit un raport de monitorizare a proiectelor depuse la GAL, în urma căruia se va realiza o 

evaluare a progreselor, problemelor, blocajelor, rezultatelor sau a bunelor practici identificate în 

cea ce privește implementarea proiectelor finanțate prin GAL. 

Rapoartele periodice vor fi centralizate de personalul GAL iar rezultatele intermediera vor fi 

prezentate la întrunirile publice și în ședințele CD. 

Personalul GAL va efectua cel puțin 2 vizite de monitorizare la fiecare beneficiar, unul în perioada 

de implementare iar unul după finalizarea proiectului. 

Monitorizarea proiectelor va continua șu după finalizarea acestora în conformitate cu perioadele 

obligatorii de monitorizare. 

GAL va urmării respectarea criteriilor de selecție și angajamentelor care privesc sustenabilitatea 

proiectelor. 

Nivelul 3. Monitorizarea proiectelor de către autoritatea de finanțare 

GAL va transmite periodic rapoarte cu privire la stadiul implementării SDL detaliand gradul de 

realizare a indicatoriilor asumați prin document. 


