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PO.DGPOR.DMP.1 - Anexa 2 – Raportul de progres al beneficiarului 
 
 

Raport progres nr.___ 
 
 
 
 
 
 
  
I. Prezentare generală   
 

Axa prioritară 
Prioritate de investiţie 

 

Titlu proiect   

Beneficiar   

Cod SMIS   

Perioada de raportare  

Regiunea de Dezvoltare/ Locatia 
proiectului 

 

Data de începere a perioadei de 
implementare  

 

Data de finalizare a perioadei de 
implementare  

 

 
II. Detalii despre beneficiar 
 
Beneficiar  ________________________________________ 
Adresa / sediu (strada, număr, cod poştal, localitate, municipiu, judeţ)____________ 
_________ 
_____________________________________________________________ 
Tel. _____________     Fax _______________          E-mail _________________________ 
Manager Proiect  (nume)______________________________________ 
Reprezentant legal (nume) (altul decât Managerul Proiectului, daca este cazul)   
________________________ 
 
III. Obiectivele generale / specifice ale proiectului 1  

   

 
 
 
 

 
 

                                                 
1
 Conform secţiunii Obiectivele proiectului din Anexa ...: Cererea de finanţare la contractul de 

finanţare,  

  Raport Trimestrial  

   Raport Final  
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 DA NU Observaţii/Descriere 

Este proiect care se supune 
ajutorului de stat? 

   

Este proiect care se supune 
regulii de minimis? 

   

Este proiect generator de 
venituri? 

   

 
IV. Stadiul implementării proiectului 

 
IV.1. Stadiul activităţilor prevăzute în contract2   

Activităţile proiectului 

(conform listei de activităţi contractate)  

Grad de realizare 

Complet Parţial % 

  1.   

  2.   

...   

Comentarii: 

 
IV.2. Stadiul derulării procedurilor de achiziţii3  
 

Tipul 
achiziţ

iei 

Proced
ura 

aplicat
a 

Valoar
ea 

estim
ată 
CF 

Valoare
a 

contract
ată 

Data 
publicării 
in 
SEAP(incl
usiv nr. 
SEAP)/Da
ta 
publicării 
anunţ în 
ziar/Data 
transmit
erii 
cererii 
de oferta 

Data 
estima
tă de 

finaliza
re a 

proced
urii 

Data 
semnării 
contract

ului 
(Inclusiv 
nr.SEAP 
atribuire

) 

Durata 
contract
ului 

Stadiul 
aplicării 
procedurii 
1.Finalizata  
(Nr. contract+ 
Sc 
câştigătoare) 
2. În grafic 
3.Intarziata(bi
fează  motive 
din tabel) 
4. Anulată* 

         

         

* În cazul în care procedura este întârziată/anulată se vor prezenta detalii în tabelul următor 
 
 

Motive care au determinat întârzieri în realizarea achiziţiei sau anularea acesteia 
 

                                                 
2
 activităţile descrise vor fi cele de după intrarea în vigoare a contractului de finanţare  

3 Conform Anexei ……..: Cererea de finanţare la contractul de finanţare, secţiunea Achiziţii derulate în 
cadrul proiectului 
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Atenție!!! Se vor notifica economiile rezultate în urma finalizării contractelor de achiziție 
conform Contractului de Finanțare 
 
IV.3. Stadiul contractelor semnate în cadrul proiectului 

Nr.
crt 

Denumire 
contract 

Pondere 
din total 
proiect 

(%)* 

Stadiul implementării 
(Procent valoric din 

total contract 
executat)** 

(%) 

Stadiu total 
contract 

(pondere X 
procent stadiu) 

(%) 

0 1 2 3 4 (col.2 x col.3) 

1 Lucrări 70% 10% 7,00% 

2 Echipamente/D
otări/ Mijloace 
transport 

20% 10% 2,00% 

3 Dirigenţie de 
şantier 

3% 10% 0,30% 

4 Consultanţă 3% 5% 0,15% 

5 Promovare 3% 1% 0,03% 

6 Audit 1% 30% 0,30% 

7 Proiectare/ 
Asistenţă 
tehnică  

0% 0% 0% 

Progresul proiectului (%): 9,78% 

*- Ponderea fiecărui contract este dată de valoarea estimată a fiecărui contract împărţită la 
valoarea totala a proiectului mai putin valoarea contractelor finalizate înainte de semnarea 
contractului de finanţare 
** - Pentru lucrări se consideră stadiul lucrărilor executate şi acceptate de dirigintele de 
şantier si/sau de beneficiar. Pentru bunuri se consideră valoarea bunurilor livrate şi 
receptionate. Pentru servicii, valoarea estimată conform graficului din contract. 
Atenţie! Dacă nu există contract semnat stadiul implementării va fi 0% 
 
 
IV.4 Evidenta echipamentelor achizitionate 
 

Echipamente/Mijloace de transport 
achiziţionate până la data raportării: 

Eligibil/ 
neeligibil 

Nr. 
Bucăţi 

Serie / Nr. inventar 

........  ........ .......... 

........  ........ .......... 

........  ........ .......... 

  

 
IV.5 Situația Garanţiilor de Bună Execuţie aferente contractelor de achiziţii 
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Nr. 
crt. 

Contract 
(lucrări, 
livrare, 
servicii) 

Garanţia constituită 

Număr/ 
Serie/ 
Data 

emiterii 

Emitent Valoare 
Data 

expirare 
Modificări 

       

       

 
IV.6 Stadiul respectării  graficelor cererilor de rambursare  
 
IV.6.1 Situatia cererilor de plata depuse la OI 
  

Nr.cerere 
plata 

Valoare estimată a 
cheltuielilor eligibile 

solicitate în cererea de 
rambursare (LEI) 

Data depunerii cererii de 
plata la OI 

Data efectuarii platii 
de catre AMPOR 

    
 
IV.6.2 Situaţie Cereri de rambursare4  
 

Nr.cerere de 
rambursare 

Valoare estimată a 
cheltuielilor eligibile  
solicitate în cererea 
de rambursare (LEI) 

Data depunerii cererii 
de rambursare la OI 

Valoarea rambursată 
şi data rambursării  

AMPOR 

    

 
 
V. Rezumat al progresului înregistrat în derularea proiectului  în perioada raportării 

Cu descrierea atingerii rezultatelor (cumulativ). Se va avea in vedere si descrierea 
modificarilor contractului de lucrari. 
 

 
Implementarea proiectului progresează conform prevederilor contractului aprobat? 
 DA         NU 
 
Dacă NU, vă rugăm prezentaţi stadiul implementării proiectului: 

Obiect Da  Nu Observaţii 

Exista posibilitatea 
nefinalizării proiectului in 
graficul de implementare si 
este necesara solicitarea unui 
act adiţional de prelungire a 
perioadei? 

   Explicaţii şi soluţii propuse în vederea 
reducerii întârzierilor (dacă este necesar)  

 Dacă a fost inaintat un act aditional către 
OI, se va preciza data transmiterii către OI 
şi obiectul modificărilor propuse 

 

Au existat riscuri, probleme 
în implementarea proiectului? 

  Se va preciza dacă situaţia a fost remediată sau 
persistă 

                                                 
4
 Se prezintă situaţia rambursărilor până la data depunerii Raportului de Progres al Beneficiarului 
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Proiectul Tehnic a suferit modificări? 
 DA         NU 
 
Dacă DA, vă rugăm prezentaţi modificarile intervente pe parcursul derularii investitiei 

Modificări 
soluţie 
tehnica/ordine 
de variaţie 
Dispozitia de 
santier 
nr/data 

Cauza care a 
determinat 
schimbarea 
solutiei tehnice 
initiale 

Aprobata 
de 
beneficiar 
DA/NU 

Descriere succinta a celor prevazute de 
dispozitia de santier(daca este cazul se va 
mentiona valoare NR si valoare NCS) 

    

    

    

 
 
Probleme întâmpinate de beneficiarul de finanţare nerambursabilă în timpul 
implementării proiectului 
 

Detalierea problemelor sesizate de beneficiar 
 

 
 
 
VI Rezultatele proiectului/ Indicatori 
 
VI.1 Indicatori POR 

Indicator de realizare 
 

Valori 
aprobate/ 
revizuite 

Valoare 
raportată 
anterior 

Valoare  în 
perioada 
curentă 
(agregată) 

Denumire ID UM    

      

 
VI.2 Indicatori de proiect 

Indicator  
 

Valori 
aprobate/ 
revizuite 

Valoare 
raportată 
anterior 

Valoare  în 
perioada 
curentă 
(agregată) 

Denumire UM    

     

 
 
VII. Cerinţe cu privire la publicitatea proiectului 
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a. Care din următoarele măsuri au fost întreprinse pentru a face publicitate proiectului? 
(se vor introduce toate mijloacele de informare şi publicitate, utilizate conform Cererii de 
finanţare) 

 Indicatoare vizibile 

 Plăci permanente pe clădiri 

 Difuzări media şi în presă 

 Confirmări în toate difuzările media 

 Prezentări în toată documentaţia proiectului 

 Altele (vă rugăm specificaţi) 

b. Publicitatea a fost făcută in conformitate cu Manualul Identităţii Vizuale?     Da      
Nu  
 
Materialele publicitare realizate în cadrul proiectului au fost avizate de către Direcţia de 
Comunicare OI POR?                                                                                                               
 Da      Nu 

c. Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de acţiunile de 
informare şi publicitate? Detaliaţi 
 

 
VIII. Variaţii intervenite în execuţia efectivă, faţă de execuţia  anticipată în cererea de 
finanţare  
 

Aprobate 

Act adiţional Nr. şi data ADD Obiect act adiţional 

  

  

Notificare Nr. şi data notificare Obiect notificare 

  

  

 
IX Principii orizontale(conform informaţiilor din Cererea de finanţare, cap.7) 
 
IX.1 – Egalitatea de sanse 

 
 
 

 
IX.2 – Dezvoltarea durabila 

 
 
 

 
IX.3 – Schimbări demografice 
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Semnătura Reprezentantului Legal: _____________________________ 

Numele in clar: ____________________________________________ 

Data: ______________________ 

 


