PRECIZĂRI
referitoare la realizarea publicării RAPORTULUI DE PROGRES
de către Beneficiarii/liderii de parteneriat care au obligația să utilizeze Modulul
lmplementare din aplicația informatică MySMIS2014, pentru transmiterea
cererilor de rambursare/plată/prefinanțare și a rapoartelor de progres, precum
și a documentelor justificative, începând cu data de 04.05.2020.

Realizarea publicării raportului de progres, cu accent pe necesitatea apăsării butoanelor de
SALVARE.
Se evită în acest fel blocarea fluxului și necesitatea ridicării unui tichet către echipa de suport
pentru soluționarea problemei

2.5. Sub-modulul Raport progres
În sub-modulul Raport de progres vor fi completate datele în rubricile aferente celor patru
funcţii:
-

Evoluție indicatori
Progres activități
Istoric rapoarte de progres
Raport

prin parcurgerea următorilor paşi:

 Pasul 1 - se selectează funcția Evoluție indicatori. Se deschide o fereastră cu două secțiuni
de tip tabel, Indicatori predefiniți și Indicatori de proiect în care se actualizează Valoarea în
perioada curentă pentru cele două tipuri de indicatori (câmpurile în culoarea roșu). Sistemul
afişează suma indicatorilor introduşi anterior la nivelul entităţii juridice. Prin acționarea butonului
SALVEAZĂ, datele vor fi salvate.

Atentie!
Chiar dacă nu se vor raporta valori în perioada curentă, iar aceastea vor
fi 0 (zero), se va apasa butonul de SALVARE.
 Pasul 2 - se selectează funcția Progres activități:
o Pasul 2.1 - se selectează activitatea, apoi subactivitatea aferentă, se alege partenerul,
iar la acționarea butonului Editare sistemul va deschide o nouă fereastră în care vor fi
completate datele privind progresul tehnic aferent obiectivului specific al proiectului stabilit
și introdus în cererea de finanțare.

o

Pasul 2.2 - se salvează informaţiile introduse prin activarea butonului “SALVEAZĂ” sau se închide
acţionând butonul ”CLOSE”.

Prin acționarea butonului DOCUMENTE ATAȘATE, vor putea fi ataşate documente specifice.
Fișierul respectiv, semnat electronic de beneficiar, se va ataşa; titlul şi descrierea fişierului vor fi
completate cât mai sugestiv. Documentele atașate sunt prezentate sub forma unei liste ordonate
după denumire fișier, titlu, descriere.


Pasul 3 - Rezultate
o Pasul 3.1 – Rezultatele proiectului sunt aduse din cererea de finanțare, dacă s-a făcut legătura
cu subactivitatea respectivă.

Editare - la acționarea acestui buton sistemul va deschide o nouă fereastră, unde vor fi introduse
realizările aferente unui anumit rezultat.
o
Pasul 3.2 - Se salvează informaţiile introduse prin activarea butonului “SALVEAZĂ” sau se
închide acţionând butonul ”CLOSE”

-

Pasul 4 - Ataşarea și transmiterea raportului de progres.
Pasul 4.1. - La deschiderea ferestrei aferente funcţiei raport, se completează următoarele date:

o Numărul şi data raportului de progres
o Data de început/sfârșit a perioadei de raportare,
o Tipul raportului: Lunar/ Trimestrial/ /Însoţeşte o cerere de plată/Însoţeşte o cerere de
rambursare
o Se actualizează datele.

-

Pasul 4.2. Se ataşează fişierul raport de progres (pdf), care trebuie să poarte semnătura
electronică a reprezentantului legal/împuternicit

-

Pasul 4.3. – Pentru a transmite raportul de progres către autoritatea responsabilă,
Reprezentantul legal sau persoana împuternicită acționează butonul TRANSMITERE;


Pasul 5 - Istoricul rapoartelor de progres

Utilizatorul poate vizualiza rapoartele de progres transmise, precum și statusul acestora. Astfel,
rapoartele de progres care au fost autorizate vor fi marcate cu verde, cele transmise cu solicitări
de clarificare – cu roșu, iar cele în lucru la BO cu gri.

Atenție!

- Răspunsul la solicitarea de clarificări se va transmite din tab-ul istoric
rapoarte de progres.
- Se pot modifica doar câmpurile din raportul de progres transmis initial.
Răspunsul la solicitare

Pentru solicitarea de clarificare pot fi transmise documente
modificate/corectate datele, iar raportul va fi semnat electronic și retransmis.

justificative,

