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RAPORT DE MONITORIZARE PROIECT 

FIȘĂ DE MONITORIZARE BENEFICIAR PROIECT FINANȚAT PRIN SDL 2014-2020 LA GAL BANAT VEST 

(PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ (PNDR) 2014 – 2020, AXA LEADER) 

 
Numărul și data înregistrarii Raportului de monitorizare la GAL Banat-Vest: _________________________ 
 

Perioada de monitorizare___________________________ 
 

I. Date despre proiect: 
 

I.1. Măsura: _____________________________________________________________________ 
 

I.2. Denumire proiect: _____________________________________________________________ 
 

I.3. Denumire beneficiar:___________________________________________________________ 
 

I.4. Reprezentant legal proiect/Contact (telefon, mail):__________________________________ 
 

I.5. Localizare proiect: ____________________________________________________________ 
 

I.6. Nr și data contractului de finanțare: ______________________________________________ 
 

I.7. Data de începere a perioadei de implementare _________________________________ 
 

Data de finalizare a perioadei de implementare ________________________________ 
Data de finalizare anticipată (se va completa doar daca se estimează ca va fi necesară o prelungire a duratei 
de execuţie)_______________________ 
 

I.8. Amendamente la Contractul de Finanțare (Situația Actelor Adiționale și a Notificărilor aprobate de către 

Autoritatea Contractantă (AFIR) 

Nr. și tip amendament Obiectul amendamentului Data intrării în vigoare 

   
 

I.9. Valoare totală proiect: ______ lei, _________ euro 
 

I.10. Valoare nerambursabilă proiect (FEADR + buget national): ________ lei, ________ euro  
 

I.11. Cofinanțare proiect (contribuție proprie): _________ lei, _______ euro 
 

I.12. Valoare neeligibilă proiect: ________ lei, ________ euro 
 

I.13. Bugetul proiectului (tabel): 
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II. Monitorizarea respectării criteriilor de eligibilitate și selecție a proiectului 

II.1. Criterii de eligibilitate:  

Nr. crt. Criteriul de eligibilitate cf. Formularului de 
verificare a eligibilității (CE M....) întocmit de 

GAL Banat-Vest 

Verificarea menținerii criteriului de 
eligibilitate 

Cod Denumire DA NU Nu este 
cazul 

Observații 

       

 

I.2. Criterii de selecție punctate de GAL Banat-Vest: 

Criteriu de selecție Stadiul îndeplinirii Observații 

1. ______________ 
 

 ☐ Nerealizat 

 ☐ În curs de realizare 

 ☐ Realizat 

 

   

 

III. Implementarea proiectului. Activităţi realizate până la data vizitei în teren: 

Activitatea/sub-activitatea implementate 
/efectuate în perioada de raportare 
 

 

Achiziţii realizate până la momentul verificării: 

servicii, bunuri sau lucrări 

Ce achiziţii s-au realizat, ce procedură s-a 

aplicat, suma cheltuită. 

 

Stadiul activităţilor la data de raportare ☐ Realizate 

☐ În curs de execuție 

☐ Neefectuate 

Stadiul implementării 
(în avans /în termen /întârziată) 

☐ În avans 

☐ În termen 

☐ Întârziată 

Explicații și soluții propuse în vederea 
reducerii întârzierilor (dacă este necesar) 
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Progresul fizic al proiectului estimat de 
Beneficiar (%): 

 

 

  Implementarea proiectului progresează conform prevederilor contractului aprobat? 

  ☐ DA      ☐ NU 

  Dacă DA, se prezintă stadiul implementării proiectului în tabelul de mai jos 

Obiect Da Nu Observaţii 

Există posibilitatea nefinalizării proiectului în graficul 

de implementare și este necesară solicitarea unui act 

adiţional de prelungire a perioadei? 

☐ ☐ 

 

Au existat riscuri, probleme în implementarea 

proiectului, dar situaţia a fost remediată? 
☐ ☐ 

 

Există riscuri, probleme în implementarea proiectului 

care încă persistă? 
☐ ☐ 

 

 

   Dacă NU, se selectează din lista de mai jos principalele motive care au determinat aceasta situaţie  

Motivele   întârzierilor? 

☐ Dificultăţi cu antreprenorii   

☐ Probleme financiare  

☐ Probleme juridice si reglementari aplicabile 

☐ Factori economici locali  

☐ Probleme determinate de lipsa personalului calificat 

☐ Subestimare în momentul întocmirii graficului de execuţie al proiectului: ex. implementarea unor etape 

succesive ale contractelor 

☐ Factori neprevăzuţi care afectează progresul lucrărilor: ex. condiţiile de pe amplasament, probleme de 

protecţia mediului  

☐ Altele 

mailto:gal.banat_vest@yahoo.ro


 

Asociația “Grup de Acțiune Locală Banat-Vest”, Jimbolia, Str. Ștefan cel Mare,nr.9,  Jud Timiș 
Tel/Fax: 0256 360078, e-mail: gal.banat_vest@yahoo.ro , www.galbanatvest.ro 

 
 

Explicații ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Sume alocate și cheltuite 
 

Cereri de rambursare  
Data la care s-a depus ultima cerere de rambursare (suma solicitată, următoarea tranşă preconizată) 

Cerere de avans (data depunerii/suma solicitată)  
 

Cerere de plată (data depunerii/suma solicitată)  
 

Următoarea tranșă preconizată  
 

 

Rezultatele (indicatorii) propuși în proiect/ realizați până la momentul vizitei de monitorizare, locuri de 
muncă propuse/locuri de muncă create etc 

 

Indicatori propuși Indicatori realizați 

Indicator 1 ☐ Realizat 

☐ În curs de realizare 

☐ Nerealizat 
 

Indicator 2 ☐ Realizat 

☐ În curs de realizare 

☐ Nerealizat 
 

Indicator n  

 

Cerinţe cu privire la publicitatea proiectului 

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) 
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☐ Afiș 

☐ Plăci permanente pe clădiri 

☐ Autocolant 

☐ Altele (va rugam specificaţi mai jos) 

b. Publicitatea a fost făcută în conformitate cu Manualul Identităţii Vizuale?    ☐ Da     ☐ Nu 

 

Întocmit: Expert monitorizare GAL 1 

Nume/Prenume_____________________ 

Semnătura________________________ 

Data: ______/______/_________ 

Verificat: Expert monitorizare GAL 2 

Nume/Prenume_____________________ 

Semnătura_________________________ 

Data: ______/______/_________ 

 

Reprezentant legal al beneficiarului:_________________________ 

Nume/Prenume_____________________ 

Semnătura_________________________ 

Data: ______/______/_________ 

 

 

 

Ştampila 
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