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POIS 04 

 

RAPORT DE PROGRES 

SEMESTRIAL 

 

 

1. FLAG:  

Adresă  

Telefon/fax/ e-mail  

Localizarea geografică a contractului : regiune, judeţ(e), localităţi 

Reprezentant legal / manager FLAG 

2. Data semnării angajamentului juridic 

3. Perioada de raportare (de la......pana la):……………………………….. 

4. Valoarea finanţării nerambursabile alocată pentru implementarea strategiei: ……….lei; ………€ 

5. Obiectivele propuse în etapa de raportare: …………………………… 

6. Activităţi (enumerare şi scurtă descriere): 

6.1. Funcționarea FLAG – modul in care FLAG asigura si răspunde de funcționarea si gestionarea activității 

specifice implementării SDL  

6.2. Situaţia selectării proiectelor din cadrul strategiei: 

      - proiecte depuse/conforme/neconforme/eligibileneeligibile 

      - proiecte selectate; 

      - proiecte contractate; 

      - proiecte respinse (motive de respingere); 

      - proiecte reziliate (motive reziliate); 

      - status contestații (motive) 

Pentru fiecare proiect se vor menţiona numele beneficiarului, măsura din cadrul strategiei pe care a fost 

depus, valoarea totala a proiectului, valoarea eligibila a proiectului, valoarea eligibila nerambursabila a 

proiectului, etc.) 

 6.3. Situaţia implementării proiectelor selectate pentru implementarea strategiei: 

       - denumire proiect, stadiul actual de implementare, situaţia cererilor de rambursare 

6.4. Situaţia proiectelor ce urmează a fi depuse: 

      -  calendarul de lansare al apelurilor pentru depunerea proiectelor; 

      -  nr. proiecte estimate a fi selectate  în perioada de raportare următoare, 

6.5. Situaţia cheltuielilor de funcţionare a FLAG-ului  (lei): 

      - valoarea avansului solicitat pentru funcționare: 

       - valoarea contractată; 

       - valoarea cheltuită; 

       -  valoarea disponibilă de utilizat; 

       - valoarea ce urmează a fi utilizată; 

       - suma cheltuielilor cu personalul FLAG 

              - suma cheltuielilor pentru servicii externalizate 

Toate valorile vor fi calculate fara TVA, valoare TVA, si total valoare inclusiv TVA 

 

6.6. Situaţia acţiunilor de animare: informare, comunicare si promovare realizate (pentru beneficiari, 

comunitate, alţi actori, reţeaua naţională şi europeană a FLAG-urilor, cu DGP AMPOPAM, etc.) 

Tipul acţiunii  Nr. 

acţiuni 

Nr. Participanţi Locaţie Materiale realizate  Obiective realizate 

      

Total      

 

6.7. Echipa de implementare 

Nr. cr.  Functia Numar ore prestate Loc de munca  

nou creat 

Loc de munca mentinut 

1 Manager    
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2 Functie 1    

3 Functie 2    

 

6.8. Contracte de asistență tehnică/prestări servicii pentru FLAG 

Nr. crt.  Prestator Numar ore prestate Loc de munca nou Loc de munca mentinut 

1 Prestator 1    

 

6.9. Alte activităţi (specificaţi) 

 

7. Rezultate obţinute / progresul înregistrat în perioada de raportare 

Alte date 

COD Date privind implementarea proiectului Număr 

1 Populația totală din zona de pescuit și de acvacultură  

2 Număr de parteneri publici  

3 Numărul de parteneri privați  

4 Numărul de parteneri din societatea civilă  

5 Numărul de angajați ai FLAG-ului cu normă întreagă pentru administrare  

6 Numărul de angajați ai FLAG-ului cu normă întreagă pentru animare  

(euro) 

Proiecte selectate  

beneficiari 

Număr 

proiecte 

% din total 

 proiecte 

Valoare eligibilă  

nermabursabilă 

Contribuția  

publică 

Contribuția privată 

Publici     - 

Privați      

Total  100%    

Indicatori de rezultat prestabiliti 

Număr de locuri de muncă create în urma 

implementării strategiei(*) 

Unitate de masura ENI 

Număr de locuri de muncă menținute  

în urma implementării strategiei (*) 

Unitate de masura ENI 

Total 

   

 

*Nota: Se va utiliza numărul pentru fiecare categorie de loc de muncă normă întreagă (nu se va utiliza echivalența 

de la criteriile de selecție “Un post creat echivalează cu 3 locuri de muncă menținute). 

 

8. INFORMARE SI PUBLICITATE 

 

1) o analiza a impactului si a rezultatelor activitatilor de informare si publicitate din punct de vedere al vizibilitatii si al 

gradului de constientizare al Programului Operational si al rolului jucatde Comunitate, in conformitate cu ultimul alineat 

al art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 498/2007;  

2) sa prezentati datele cu privire la rezultatele actiunilor de publicitate la nivelul FLAG pentru fiecare an din perioada 

POPAM 2014-2020. In acest sens se va avea in vedere includerea unui tabel (model Anexa), care sa conțina informatii 

cu privire la urmatoarele aspecte: 

- MASURI DE COMUNICARE: numarul total de publicari/prezentari in mass media; numarul de prezentari publice 

realizate; numarul de interviuri organizate; numarul de evenimente publice organizate;numarul de participari la targuri;     

- MATERIALE TIPARITE: cantitatea de materiale tipariterealizate (brosuri, mape, caiete etc.); material tiparite distribuite;    

-MATERIALE AUDIOVIZUALE: cantitatea de materiale realizate; cantitatea de materiale audiovizuale difuzate; cantitatea 

de materialeaudiovizuale realizate (stick-uri de memorie USB, CD-uri, etc);    

- MATERIALE PROMOTIONALE: cantitatea de materiale promotionale realizate (stick-uri de memorie USB, CD-uri, etc.);    
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- EVENIMENTE: (forumuri, conferinte, zile deinformare, conferinte de presa): numar de evenimente; nr. de 

participanti; nr. reprezentanti mass media invitati/participant;     

- SESIUNI DE INSTRUIRE SI SEMINARII EDUCATIONALE: nr.de sesiuni de instruire si seminarii educationale din 

Romania; nr. desesiuni de instruire si seminarii educationale din strainatate; numarul desesiuni de instruire;    

- Scrisori, documente oficiale, evidente sirapoarte: nr. de scrisori, ducumente oficiale, informatii scrise, 

evidente,rapoarte, etc.; nr. de reuniuni de lucru, vizite oficiale etc.    

Măsuri de comunicare 

An Număr total de 

publicări/prezentări în mass-

media 

Număr de  

prezentări publice 

 realizate 

Număr de  

interviuri  

organizate 

Număr de  

evenimente  

publice organizate 

Număr de 

 participări  

la târguri 

      

      

      

      

      

 

Materiale 

An Materiale tipărite Materiale audiovizuale cantitatea de 

materiale 

promoţionale 

 realizate 

 cantitatea  

realizate  

(broşuri, mape,  

caiete etc) 

cantitatea 

distribuite 

cantitatea materiale 

audiovizuale realizate  

(stick-uri de memorie  

USB, CD-uri, etc 

cantitatea materiale 

audiovizuale 

 difuzate 

      

 

Evenimente, instruiri 

An Evenimente (forumuri, conferinţe, zile de informare, 

conferinţe de presă) 

Sesiuni de instruire şi seminarii educaţionale 

 Nr. de  

evenimente 

Nr. De 

 participanţi 

Nr. de  

reprezentanţi  

mass-media  

invitaţi/ 

participanţi 

Nr. de  sesiuni  

de instruire şi  

seminarii  

educaţionale  

din România 

Nr. de sesiuni de instruire 

şi seminarii  

educaţionale  

din străinătate 

Nr. de sesiuni de 

instruire 

2015       

 

Scrisori, documente oficiale, evidenţe şi rapoarte 

An Numărul de scrisori, documente  

oficiale, informaţii scrise,  

evidenţe, rapoarte 

Numărul de reuniuni de 

 lucru, vizite oficiale, etc 

   

 

9. Probleme întâmpinate si solutii propuse 

 

Probleme apărute în derularea  

Contractului de Finanţare  

Soluţii propuse Termene propuse 

   

 

10. Masuri propuse pentru imbunătățirea implementării strategiei.  

11. Concluzii şi propuneri pentru etapa următoare 

12. Alte documente justificative necesare raportării.  

REPREZENTANT FLAG 

 (preşedinte, manager, reprezentant legal) 

NUME, PRENUME, DATA, SEMNATURA 


