
 
COMUNA TARNA MARE 

JUD. SATU MARE 

 

                            STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA PENTRU PERIOADA 2014-2020| 235 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 8 

 

 

EVALUAREA SI MONITORIZAREA 

STRATEGIEI DE DEZVOLTARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
COMUNA TARNA MARE 

JUD. SATU MARE 

 

                            STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA PENTRU PERIOADA 2014-2020| 236 

 

Implementarea strategiei de dezvoltare se realizează prin intermediul planului de măsuri şi 

actiuni. 

Planul de actiune v-a fi detaliat pe structura obiectiv general - obiectiv specific – masura - 

resurse necesare - indicatori de performanta – termen - risc asociat. 

Proiectul  de  planificare  strategica  a  comunei  Tarna Mare  trebuie  să  ia  în  considerare 

necesitatea unui proces de evaluare coerent a programelor şi rezultatelor vizate. Evaluarea trebuie 

să se bazeze pe elemente structurale serioase şi să fie realizată de grupuri specializate pe domenii 

de interes. Efortul de evaluare trebuie să ţină seama de caracteristicile comunităţii clujene şi să 

aibă un caracter permanent (care să includă şi monitorizare nu doar evaluări finale). 

 

 

 

Proiectul  de  planificare  strategica  a  comunei  Tarna Mare  trebuie  să  ia 

în  considerare necesitatea unui proces de evaluare coerent a programelor 

şi rezultatelor vizate. Evaluarea trebuie să se bazeze pe elemente structurale serioase  

şi să fie realizată de grupuri specializate pe domenii de interes. Efortul de evaluare 

trebuie să ţină seama de caracteristicile comunităţii clujene şi să aibă un caracter 

permanent (care să includă şi monitorizare nu doar evaluări finale). 
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8.1 CICLUL PLANIFICARE-EVALUARE 

 

 În ceea ce priveşte evaluarea nevoilor, pe măsură ce desfăşurăm o monitorizare a acestora 

apare  necesitatea  să  acţionăm  prin  modificarea  programului.  Obţinem  până  la  urmă  un  ciclu 

iterative  planificare-evaluare.  În  prima  fază,  cea  de  planificare,  vorbim  despre  formularea  unei 

probleme,   conceptualizarea   alternativelor,   detalierea   posibilelor   cursuri   ale   acţiunii   şi   a 

implicaţiilor  lor,  evaluarea  alternativelor  şi  selectarea  celei  mai  bune  şi  de  implementarea 

alternativei  alese.  A  doua  fază  se  referă  la  formularea  obiectivelor,  scopurilor  şi  ipotezelor 

programului, conceptualizarea şi operaţionalizarea componentelor principale ale evaluării: 

- programul, 

- participanţii, 

- condiţiile şi măsurătorile, 

- designul evaluării, 

- detalierea modului în care vor fi coordonate aceste componente, 

- analiza informaţiei şi 

- utilizarea rezultatelor. 

 Se propune realizarea programelor operaţionale, precum şi a planurilor de acţiune pe baza 

evaluării nevoilor existente în fiecare domeniu. Adoptarea  programului  se  va  face  doar  după  

efectuarea  unei  analize  ex-ante,  care  poate duce la revizuirea programului. La acest nivel se 

impune efectuarea unor analize de gradului de realism a programului şi a obiectivelor lui, analize 

cost-beneficiu sau cost eficienţă (după caz). 

 După implementarea programului se va realiza monitorizarea acestuia, pe baza unui set de 

indicatori specifici fiecărui program. 

Pentru  programele  cu  o  desfăşurare  mai  indelungată  de  timp  se  impune  efectuarea  unei analize 

intermediare, care să ne spună în ce măsură operaţiunile programului merg bine şi la timp, precum şi 

în ce măsură sunt îndeplinite obiectivele programului. Pe baza acestei evaluări se pot impune 

modificări ale programului şi implementarea acestor modificări. 

 La  încheierea  programului  sau  a  unui  ciclu  al  programului  se  va  efectua  o  evaluare 

sumativă (orientată spre performanţa programului, valoarea sa pentru societate), care să ne spunăîn ce 

măsură programul poate sau trebuie să fie continuat. 
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8.2 ETAPELE EVALUĂRII 
 

Un program poate fi evaluat atunci când: 

 

   Scopurile şi obiectivele programului, cele mai importante efecte secundare care ar putea să 

apară, informaţiile necesare pentru evaluare sunt bine definite; 

   Scopurile şi obiectivele programului sunt plauzibile; 

   Informaţiile necesare pot fi obţinute; 

   Beneficiarii  evaluării  au  ajuns  asupra  unui  acord  asupra  modului  în  care  vor  fi  utilizate 

rezultatele acesteia. 

 

Modul în care se desfăşoară o evaluare diferă de la program la program. Etapele generale ale 

unei evaluări pot fi: 

 

1. Clarificarea obiectului evaluării (programul) 

2 . Identificarea scopului evaluării şi a beneficiarilor acesteia 

3 . Identificarea datelor necesare 

4. Alegerea şi aplicarea metodelor de culegere a datelor 

5 . Analiza datelor 

6 . Prezentarea rezultatelor. 

 

Forma de evaluare recomandată este aceea participativă, în care sunt implicate toate părţile 

implicate   în  program   (beneficiarii   programului,   organizaţia  care   a  implementat   programul, 

partenerii şi finanţatorii programului). 

 

Avantajele acestei abordări sunt: 

 

   Accent pe participanţi; 

   Gamă largă de beneficiari care participă; 

   Scopul este învăţarea; 
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   Design flexibil; 

   Metode de apreciere rapidă; 

   Participanţii din exterior vin în calitate de facilitatori. 

 

Monitorizarea şi evaluarea implementării Strategiei pentru dezvoltare durabilă a comunei Tarna Mare 

are drept scop atât aprecierea gradului de realizare al proiectelor propuse de document, per ansamblu, 

cât şi fundamentarea eventualelor revizuiri şi modificări ale obiectivelor, ţintelor, planurilor de măsuri 

şi acţiuni. 

 Monitorizarea reprezintă un procesul continuu de culegere a informaţiilor relevante despre 

modul de implementare a Strategiei pentru dezvoltarea durabilă a comunei Tarna Mare , în timp ce 

evaluarea este un proces care foloseşte informaţiile obţinute pe parcursul monitorizării pentru  a 

stabili dacă strategia şi-a atins ţinta şi a avut eficienţa scontată: şi-a îndeplinit viziunea şi obiectivele 

strategice şi specifice menţionate. 

 Monitorizarea implementării strategiei va fi realizată în permanenţă de către un departament al 

Primăriei Comunei Tarna Mare, desemnat prin decizie a Primarului Comunei Tarna Mare.  

Monitorizarea va consta în verificarea implementării în perioada programată a activităţilor, colectarea 

datelor necesare pentru popularea bazei de date a indicatorilor de evaluare etc. Această activitate 

contribuie şi la o îmbunătăţire a coordonării proiectelor realizate la nivel local cu cele realizate la 

nivel judeţean şi regional. 

 Evaluarea implementării strategiei se bazează pe compararea gradului de atingere a ţintelor 

propuse iniţial cu situaţia dezvoltării comunei la diferite momente. Pentru aceasta trebuie avută în 

vedere evoluţia indicatorilor de evaluare şi a stadiului la care aceştia se află în funcţie de ţintele 

aferente stabilite în cadrul obiectivelor specifice. 

 Evaluarea va fi efectuată de către departamentul care va realiza şi activitatea de monitorizare. 

La o perioadă stabilită de Primarul Comunei Tarna Mare (se recomandă perioade nu mai mici de 1 

an), acest departament va prezenta în plenul Consiliului Local un raport de evaluare a implementării 
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strategiei care va conţine situaţia indicatorilor de evaluare. În baza acestei situaţii, departamentul va 

propune eventuale modificări sau actualizări ale prevederilor strategiei. 

 Se recomandă ca în cazul unor schimbări socio- economice sau administrative majore să se 

efectueze o revizuire a documentului strategic. Pentru perioada de implementare a Strategiei pentru 

dezvoltarea durabilă a comunei Tarna Mare (2014-2020)  se recomandă ca o primă r evizuire a 

documentului  să fie realizată în anul 2014, mai exact în momentul   în care vor fi disponibile t oat e 

informaţiile cu pr ivire la disponibilitatea fondurilor europene pentru următoarea perioadă de 

programare. 

 Se estimează că programele de finanţare din cadrul Perioadei de programare 2014-2020 vor fi 

publicate la mijlocul anului 2014, astfel încât se recomandă o primă revizuire a strategiei ulterior 

publicării acestora. Această revizuire nu va fi, însă, una majoră care să aducă modificări majore de 

conţinut (viziune, obiective strategice, obiective specifice) şi va consta în modificarea/completarea 

Planului de măsuri şi acţiune pentru a identifica exact programele de finanţare care pot susţine fiecare 

proiect din cadrul strategiei. 
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8.3 INDICATORI AI PROGRAMELOR 

 

Indicatorii unui program pot fi definiţi drept orice valori care pot fi calculate sau măsurate şi 

care ne pot da informaţii despre gradul de succes al îndeplinirii obiectivelor unui program. 

Obiectivele  sunt  aşteptări  exprimate  în  termeni  cantitativi  (de  exemplu,  se  aşteaptă  o 

creştere  economică  anuală  de  5%)  iar  indicatorii  sunt  măsurători  reale,  sunt  fapte  (indicatorul 

creştere economică se măsoară la trecerea unui an de la anunţarea obiectivului; dacă este mai mare 

sau egal cu 5%, obiectivul a fost îndeplinit). 

Pot exista mai mulţi indicatori pentru fiecare obiectiv şi de aceea este foarte important ca 

indicatorii propuşi să fie cu adevărat cele mai bune măsuri ale îndeplinirii obiectivelor. 

 

8.4 Scopul monitorizării şi evaluării implementării Strategiei este: 


  Evaluarea atingerii obiectivelor în timp util şi în bugetul local. 

  Constatarea dacă proiectele implementate sunt durabile. 

  Succesul realizării Strategiei depinde, în mare măsură, de participarea tuturor locuitorilor 

la procesul de implementare şi monitorizare a acesteia. În procesul implementării prezentei Strategii   

vor   fi   implicaţi   mai   mulţi   actori,   fiecare   respectând   responsabilităţi   bine determinate, 

îndeplinind rolul de implementator sau de control al proiectelor planificate. În plan instituţional 

principalii actori ai implementării strategiei vor fi: 

Administraţia publică locală –Primarul, Consiliul Local, Primăria; 

Agenţii economici; 

Investitorii; 

Societatea civilă. 

 

Performanţa  implementării  strategiei  va  fi  evaluată  pe  baza  unor  rapoarte  strategice, 

elaborate de Unitatea Administrativ Teritoriala Tarna Mare. În elaborarea raportului strategic se va 

avea  în  vedere  includerea  de  date  relevante  pentru  evaluarea  eficacităţii  şi  eficienţei  măsurilor 

aplicate. Aceste rapoarte strategice vor fi realizate în 2016, 2019 şi 2022, fiind prezentate în cadrul 

şedinţelor şi transmise autorităţilor de la nivel regional. 

 

În cadrul raportului vor fi evidenţiate: 

 

 

 Situaţia şi evoluţia socio-economică la nivelul local 

 Realizările, problemele şi perspectivele în ceea ce priveşte implementarea 

 Exemplele de bună practică 

 Orice propuneri de modificare a strategiei de dezvoltare locală şi a tabelelor 

financiare 
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Raportul   va   sintetiza   evoluţiile   relevante   în   implementarea   Strategiei,   deficienţele 

constatate  şi  recomandările  pentru  remediere  prin  ajustarea  Strategiei  şi  a  Planului  de  Acţiune, 

care vor fi, la rândul lor, supuse aprobării Consiliului local. 

 

 

Indicatori  de  evaluare  a  implementării  strategiei comunei Tarna Mare 

Dezvoltare economică şi competitivitatea mediului de afaceri 

 Numărul întreprinderilor 

 Numărul  societăţilor  cu  participare  străină  la capital 

 Densitatea IMM-urilor (număr IMM-uri la 1.000 de locuitori) 

 Cifra de afaceri totală 

 Numărul şomerilor înregistraţi 

 Numărul mediu al salariaţilor 

 Producţia agricolă vegetală şi animală 

 Suprafaţa terenurilor agricole valorificate 

 Număr silozuri agricole 

 Km de drumuri de exploatare agricolă înfiinţate/reabilitate 

 Numărul  de  parteneriate  de  tip  public-privat dintre Primăria Tarna Mare şi mediul de 

afaceri 

Infrastructură 

 Lungimea drumurilor comunale modernizate 

 Lungime trotuare modernizate 

 Lungime reţea de apă potabilă 

 Lungime reţea de canalizare 

 Grad de conectare la reţeaua de apă potabilă 

 Grad de conectare la reţeaua de canalizare 

 Grad de conectare la reţeaua de electricitate 
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Educaţie şi cultură 

 Numărul sălilor de clasă 

 Unităţi de învăţământ reabilitate 

 Numărul laboratoarelor şcolare 

 Numărul sălilor de sport 

 Numărul volumelor din Biblioteca Publică 

 Numărul de abonaţi ai Bibliotecii Publice 

 Numărul   așezămintelor   culturale   reabilitate/ construite 

 Evenimente culturale organizate 

 Numărul obiectivelor cultural-religioase reabilitate 

 Numărul obiectivelor cu valoare istorică reabilitate 

 Numărul  de  locuri  de  parcare  în  vecinătatea obiectivelor culturale 

 

Sănătate şi servicii sociale 

 Unităţi medico-sanitare reabilitate 

 Incidenţa bolilor frecvente 

 Numărul de parteneriate în domeniul furnizării serviciilor sociale 

 Numărul cazurilor de abandon şcolar 

 Numărul cazurilor de violenţă domestică 

 Numărul cazurilor de abandon familial 

 Gradul  de  acoperire  cu  servicii  sociale  pentru copii proveniţi din medii defavorizat 

 Rata şomajului în rândul persoanelor defavorizate 

 Numărul întreprinderilor sociale 

 

Servicii publice 

 

 Numărul traseelor de transport public școlar 
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 Numărul    staţiilor    de    transport    în    comun amenajate pentru transportul public școlar 

 Funcţionari publici beneficiari ai sesiunilor de specializare şi perfecţionare în domenii de 

interes (achiziţii publice, management de proiect, furnizarea serviciilor publice, ECDL etc); 

 Numărul  studiilor  de  evaluare  a  oportunităţii externalizării serviciilor publice 

 Numărul stâlpilor de iluminare stradală 

 Zone publice supravegheate video 

 Rata    infracţionalităţii    (număr    infracţiuni    la 

 10.000 de locuitori) 

 Numărul  echipamentelor  în  parcurile  de  joacă pentru copii 

 Numărul băncilor instalate în spaţiile publice 

 Numărul de coşuri de gunoi montate în spaţiile publice 

 Numărul bazelor sportive 

 Numărul zonelor de agrement 

 

Mediu 

 Cantitatea de deşeuri menajere generate 

 Gradul de acoperire a serviciilor de salubrizare 

 Cantitatea de deşeuri de echipamente electrice şi electronice colectată selectiv pe locuitor 

 Numărul de acţiuni de ecologizare 

 Suprafaţa împădurită 
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8.5 EVALUAREA EX-POST A IMPACTULUI STRATEGIEI 

 

 

 

Evaluarea ex-post a impactului strategiei va urmări să analizeze. 

  modul de folosire a resurselor, 

  realizarea impactului aşteptat şi 

  eficienţa intervenţiilor. 

 

Se  vor  evalua  factorii  de  succes  sau  de  eşec,  cât  şi  sustenabilitatea   rezultatelor  şi 

impactului strategiei. Pentru o evaluare adecvată a rezultatelor strategiei evaluarea ex -post trebuie 

realizată  după  trecerea  unui  anumit  timp  de  la  implementare.  În  acest  scop  pot  fi  contractaţi 

evaluatori externi. 
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