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1. Lista responsabililor cu elaborarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul 

ediției procedurii operaționale 

 

Elaborat și Aprobat Clopot Aura Elena – 

Manager proiect 

 

 

2. Noțiuni introductive 

Raportarea tehnica financiară este o activitate periodică, obligatorie a echipei de implementare a  

proiectului. Mecanismul de raportare va asigura un control al riscurilor de implementare si de 

respectare a planificarilor stabilite. 

Raportarea se va realiza în conformitate cu procedurile de raportare generale aferente proiectului. 

Procedura de raportare tehnico financiara are caracter obligatoriu şi va fi utilizată de toate 

persoanele care sunt implicate în echipa de management/implementare a proiectului. 

 

3. Scopul raportarii tehnică financiară 

Rapoarte tehnice periodice/trimestriale și finale ale Beneficiarilor, Rapoarte de vizită ale 

Autorității de Management/Organismelor Intermediare şi prin verificarea în MySMIS/SMIS au ca 

scop urmărirea de catre OIR a stadiului îndeplinirii indicatorilor proiectelor, prevăzuți în Cererea de 

finanțare. 

Asigurarea unui circuit corect, în temenele impuse, va crea atât condiţiile necesare desfăşurării 

fără dificultăţi a plăţilor, cât şi rambursarea acestora. 

 

4. Raportarea în cadrul contractului de finanţare 

Raportul tehnic 



 
 
 

 

 

  „Consiliere profesională și stagii de practică în 

domeniul construcțiilor pentru elevii din regiunea Nord-Vest” 
ID 132886 

 

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital  Uman 2014 - 2020. 
4 

 

Beneficiarul va transmite Rapoarte de Progres, conform modelului ataşat în Anexa – 

Formulare şi alte documente relevante, trimestrial şi ori de câte ori se vor solicita de AM/OI, în 

conformitate cu documentele subsecvente emise de AMPOCU în vederea implementării proiectului. 

Aceste Rapoarte de progres au scopul de a prezenta în mod regulat informaţii tehnice şi 

financiare referitoare la stadiul derulării proiectului şi probleme întâmpinate pe parcursul derulării. 

Transmiterea rapoartelor de progres ale Beneficiarului se va face la AMPOCU/OI, în 10 zile 

lucrătoare de la încheierea fiecărui/-ei trimestru/luni (dupa cum stabileste AMPOCU/OI) din cadrul 

perioadei de implementare a proiectului; primul raport de progres se va transmite in luna a patra de 

implementare a proiectului, cu respectarea termenului mentionat anterior. 

Beneficiarul va transmite Rapoarte de Durabilitate, întocmite conform modelului ataşat în 

Anexa – Formulare şi alte documente relevante, anual pe perioada post-implementare a proiectului, 

în termen 60 de zile de la împlinirea fiecărui an post-implementare, prin an post-implementare 

înțelegându-se perioada de 12 luni calendaristice consecutive implinite, primul an post-implementare 

începând de la data finalizării perioadei de implementare a proiectului. 

 Monitorizarea raportărilor proiectului se utilizează de către Liderul proiectului ”Consiliere 

profesională și stagii de practică în domeniul construcțiilor pentru elevii din regiunea Nord-Vest” prin 

Managerul de proiect. 

 

Rapoartele financiare 

Mecanismul de prefinantare - Pentru proiectele finanțate prin POCU, prefinanțarea se acordă 

Beneficiarilor sau partenerilor, alții față de cei prevăzuți la art. 6, alin. (1) – (4) și (6) din OUG nr. 

40/2015 cu modificările și completările ulterioare. Prefinanțarea se poate solicita doar în perioada de 

valabilitate a contractului de finanțare, beneficiarii care primesc finanţare sub incidenţa ajutorului de 

stat/de minimis, suplimentar, au obligația emiterii unei garanţii pentru suma aferentă prefinanţării 

solicitate, prin depunerea unui instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară 

sau de o societate de asigurări; 

Pentru a depune cererea de prefinanțare, Beneficiarul/liderul de parteneriat sau partenerii, alții față de 

cei prevăzuți la art. 6, alin. (1) – (4) și (6) din OUG nr. 40/2015 cu modificările și completările 

ulterioare, au obligația deschiderii de conturi dedicate (a se vedea Anexa 5) unde vor fi virate sumele 

aferente prefinanțării. 
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La solicitarea fiecărei tranșe de prefinanțare, Beneficiarul/liderul de parteneriat, va depune prin 

sistemul informatic MySMIS 2014, în Modulul Comunicare: cererea de prefinanțare (formatul 

standard prezentat în Anexa 1 – Cerere de prefinanțare), documentele prevăzute în cuprinsul acesteia, 

respectiv și formularul de identificare financiară (FIF), conform modelului furnizat în Anexa 16; 

Cererea de prefinanțare pentru fiecare tranșă va cuprinde suma solicitată, cu încadrarea în valoarea 

maximă de 10% din valoarea eligibilă a proiectului, defalcată, în cazul proiectelor implementate în 

parteneriat, la nivelul liderului de parteneriat și/sau al partenerilor care vor utiliza sumele acordate 

din prefinanțare. 

Cererea de Rambursare - Beneficiarul/liderul de parteneriat va completa formularul cererii de 

rambursare, prezentat în Anexa 2 – Cererea de rambursare. Cererea de rambursare, cu număr de 

înregistrare, va fi semnată electronic calificat de reprezentantul legal al Beneficiarului/liderului de 

parteneriat și încărcată în sistemul informatic MySMIS 2014. 

Cererile de rambursare se vor depune, de către Beneficiari, prin intermediul Modulului Comunicare 

aferent sistemului informatic MySMIS 2014, inițiând o nouă sesiune de comunicare. 

Beneficiarul va transmite cererile de rambursare conform Graficului de depunere a cererilor de 

rambursare (în formatul anexat la contractul de finanțare) depus la OI Responsabil. Pentru proiectele 

implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de rambursare şi în numele 

partenerilor. 

Cererii de plată - Cererea de plată este cererea depusă de către un Beneficiar/liderul de parteneriat 

prin care se solicită AM POCU virarea sumelor necesare pentru plata cheltuielilor eligibile, 

rambursabile, conform contractelor/deciziilor/ordinului de finanțare, în baza facturilor, facturilor de 

avans, ștatelor privind plata salariilor, a ștatelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, 

subvențiilor, premiilor și onorariilor, conform OUG nr. 40/2015. 

Mecanismul decontării cererilor de plată presupune efectuarea plăților prin transfer bancar și nu poate 

fi utilizat în situația efectuării plăților în numerar sau prin mandat poștal. De asemenea, NU se poate 

utiliza mecanismul decontării cererilor de plată pentru cheltuielile realizate pe bază de costuri unitare 

(opțiuni simplificate privind costurile). 

5. Descrierea Raportului Tehnic  

Rapoartele sunt transmise, semnate electronic (Anexa 9 – Raport tehnic) în Modulul 

Comunicare din sistemul informatic MySMIS 2014, prin inițierea unei noi comunicari. 
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Rapoartele Tehnice conțin informații privind stadiul implementării proiectului, modul de 

desfășurare a activităților prevăzute în Cererea de finanțare, rezultatele obținute, indicatorii realizați 

până în momentul raportării și probleme întâmpinate pe parcursul derulării, astfel încât, prin analiza 

acestor informații de către ofițerii de proiect, să se asigure monitorizarea stadiului implementării. 

Exprimarea în cadrul raportului va fi deopotrivă concisă şi relevantă, vizând cum acţiunea 

respectivă sprijină implementarea proiectului;  

Se vor avea în vedere corelările cu activităţile realizate în luna anterioară, respectiv corelarea 

între colegii de echipă care au lucrat anumite sarcini împreună sau desfăşoară activităţi similare; se 

va avea în vedere ca durata de realizare a activităţilor să fie în zona rezonabilului şi a eficienţei;  

Se va specifica dacă acţiunea desfăşurată a fost finalizată, iar dacă nu, trebuie precizat 

procentul de realizare ; de asemenea, se va menţiona că acţiunile desfăşurate în luna respectivă 

contribuie la atingerea rezultatelor finale ale activităţii A....(se vor enumera în paranteză rezultatele 

din Cererea de finanţare);  

 

Toate activităţile înscrise în raport vor fi în conformitate cu atribuţiile prevăzute în fişa 

postului şi în concordanţă cu perioada de desfăşurare a fiecărei activităţi, aşa cum reiese din diagrama 

Gantt, respectiv cu alocarea resurselor umane pe activităţi aşa cum reiese din Matricea logică a 

proiectului; altfel spus, din descrierea text a activităţii prestate, va rezulta cărei atribuţii corespunde 

această activitate şi respectiv cărei activităţi din diagrama Gantt;  

 

7. Prevederi finale  

Liderul proiectului, Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Velj (GAL VALEA VELJ),  

prin Managerul de proiect va monitoriza in permanență raportarea tehnica financiară.
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