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Formular POMRA08 

 
Raport  Vizita pe Teren 

 
Titlul Proiectului:  
   
  
Masura : 
    
Bugetul Total al proiectului (lei) :  
Contributia nerambursabila (lei) solicitata de catre beneficiar:  
Contributia in numerar a beneficiarului se ridica la …………. lei . 
 
Informaţii despre beneficiar 

Denumirea beneficiarului Se va completa în clar numele 
complet al 
beneficiarului, care trebuie să fie 
identic cu cel din Contractul de 
finanţare 
 

Adresă (sediu social, asa cum este 
prevazut in contract) 
 

Se va trece adresa completă a 
beneficiarului care trebuie să fie 
identică cu cea din Contractul de 
finanţare. 

Responsabil de proiect (asa cum este 
prevazut in contract) 
 

Se vor menţiona datele de contact 
ale 
beneficiarului (tel., fax etc.) care 
trebuie să fie identice cu cele din 
Contractul de finanţare şi numele 
persoanei responsabile din partea 
Beneficiarului cu implementarea 
proiectului 

Parteneri (asa cum este prevazut in 
contract), daca este cazul 
 

Se completează numai partenerii 
menţionaţi în cererea de finanţare, 
când este cazul 
 

 
 
 Detalii despre proiect 

Numărul de înregistrare Se completează codul înscris pe contractul 
de finanţare  

Numărul contractului de finanţare 
 

Se va trece nr. Contractului de finanţare / 
actului adiţional (pag. 1 din contract) 
 

Localizarea geografică a proiectului: 
(regiune, judeţ, localitate, adresa) 
 

Se completează obligatoriu: regiune, judet, 
localitate, adresa  

Rezultate/Indicatori propusi  
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Stadiul proiectului -  rezumat: 

______________________________________________________________________ 

Măsuri corective: 

Proiectul include recomandările primite de la DG AMPOPAM (dacă este cazul)?  

Au fost identificate nereguli care au fost transmise beneficiarului?  

S-au luat masuri de corectare? 

DA      NU  

Dacă da, prezentati stadiul implementarii măsurilor corective/recomandarilor 

implementate: 

 

Recomandare Stadiul implementarii 

Se completeaza cu recomandarile facute 
de DGP AMPOPAM, FLAG prin rapoartele 
de vizita la fata locului 
 

Se completeaza stadiul de implementare a 
fiecarei recomandari (ex: initiata, in 
implementare, finalizata; cu detaliile 
necesare) 

 
 
Descrierea stadiului de implementare a activităţilor proiectului: 
 

Activitate nr. 
 

Subactivităţi 
desfăşurate pe 

parcursul 
perioadei 

de raportare 
 

Data începerii 
activităţii 

desfăşurate 
 

Data finalizării 
activităţii 

desfăşurate 
(sau data 

estimata, dupa 
caz) 

Activitatea 1    

Se vor 
menţiona/prelua 
toate activităţile 
conform 
Calendarului de 
activitati 
din cererea de 
finantare 
pentru toata durata 
implementarii 
proiectului. 

Se vor 
menţiona/prelua 
toate activităţile 
conform 
Calendarului 
de activitati din 
cererea de finantare 
pentru toata durata 
implementarii 
proiectului. 
 

Aici se precizeaza 
data la care a 
inceput efectiv 
activitatea/ 
subactivitatea, 
 

Data finalizarii, 
pentru activitati/ 
subactivitati 
finalizate 

 
 
Probleme identificate ale proiectului (dacă este necesar) 

Nr. activitate Descrierea 
problemei 

 

Soluţie / 
propunere 

T e r m e n e 
 

    

 
Modificări efectuate (condiţionate de aprobarea AMPOPAM) in perioada de raportare 
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Actul adiţional Obiectul actului adiţional Motive 
 

Act adiţional nr. Prelungirea perioadei de 
implementare a Proiectului 

 

 

   

 
Modificări preconizate (condiţionate de aprobarea DGP AMPOPAM) în perioada 
următoare: 

Tipul modificării Descrierea modificării Motive 

   

 
Stadiul achiziţiilor: 

Nr. 
contract 

Obiectul 
contractului 

 

Valoarea 
(Lei) 

 

Procedura de achiziţie 
aplicată 

 

Stadiul aplicării 
procedurii 
de achiziţie 

     

 
 
Realizări/Indicatori obţinute până în prezent (completaţi numai dacă e cazul): 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Publicitate 

Se vor prezenta toate activităţile privind informarea şi publicitatea contribuţiei UE la 
finanţarea proiectului aşa cum au fost asumate prin cererea de finanţare şi 
implementate în perioada de raportare. 

 
Întocmit,  
EC/AT CAT desemnat, 
 
Data 
Semnatura 
 
 
Aprobat, 
Manager FLAG 
  
 
 
Data 
 

 


