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CRFCAPL………………….               Anexa nr. 2 
           la Regulamentul - cadru de organizare şi funcţionare a  

Centrelor regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală 

 

 

APROB, 

Director executiv/Şef birou, 

……………(Nume şi prenume) 

 

 

INFORMARE LUNARĂ 

privind activităţile desfăşurate în luna ..............şi activităţile preconizate pentru luna ........................ 
 

 

ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE 
 

1. În domeniul formării profesionale 

1.1. Organizarea programelor de perfecţionare profesională 

Nr. 

crt. 
Denumire program Perioadă program 

Denumire 

partener 

Nr. 

participanţi 

Nume şi prenume 

formator 
Locaţie 

1.        

2.        

3.        

 

1.2. Modificări intervenite în gestionarea parteneriatelor cu furnizorii de formare: 

-….. 

1.3. Alte aspecte: 

 

 

2. În domeniul accesării fondurilor europene 

Proiecte cu finanţare externă în implementare (datele cuprinse în tabelele 2.1. – 2.7. vor fi raportate pentru fiecare proiect în parte, după caz) 

 

Codul SMIS  
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Numele Beneficiarului/ Partenerului  

Titlul proiectului  

Valoarea proiectului inclusiv 

cofinanţarea aferentă 

(conform F1 aprobat) 

 

Data începerii proiectului  Data încheierii proiectului  

Echipa de proiect 

(membrii și funcția în proiect) 

 

 

 

Tabel 2.1. Activităţi derulate  

(conform ultimului plan de activităţi aprobat) 

 

Activităţi  

Derularea activităţilor plan activităţi/ 

Gantt 
Stadiul real al 

implementării  

Explicaţii pentru activităţile 

întârziate 
Data de început 

conform cererea 

de finanţare  

Data de sfârşit 

conform cererea de 

finanţare 

A1.      

1.1.      

1....     

A2.      

2.1.      

2...     

A.n..     

 

Tabel 2.2. Indicatori 

(se vor completa doar indicatorii aferenţi DMI / cererii de proiecte pe care aţi aplicat) 

 

Indicator U.M. 
Valoarea realizată în 

perioada de raportare  

Valoarea cumulată realizată de la 

începutul proiectului până la data 

raportării 

Valoarea totală 

prevăzută în Cererea 

de finanţare (ţintă) 

1 2 3 4 5 
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Indicator U.M. 
Valoarea realizată în 

perioada de raportare  

Valoarea cumulată realizată de la 

începutul proiectului până la data 

raportării 

Valoarea totală 

prevăzută în Cererea 

de finanţare (ţintă) 

     

 

Tabel 2.3. Rezultate obţinute 

 

 

 

  

Tabel 2.4. Probleme întâmpinate, 

referitoare la desfăşurarea activităţilor, îndeplinirea indicatorilor şi a rezultatelor proiectului 

 

 

 

 

Tabel 2.5. Detaliaţi stadiul realizării măsurilor corective, precum şi respectarea termenelor stabilite, 

pentru cazurile în care ofiţerul de proiect a făcut astfel de recomandări în raportul vizitei de monitorizare 

 

Data vizitei 

de monitorizare 
Măsuri corective iniţiate de 

Autoritatea de Management 

Termen de realizare 

acordat 
Stadiul realizării măsurilor 

Respectarea 

termenelor propuse 

     

 

Tabel 2.6. Precizați, dacă este cazul, situațiile privind sesizările de nereguli 

primite în cadrul proiectului, precum și stadiul soluționării acestora 

 

 

 

 

Tabel 2.7. Alte aspecte  
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3. În domeniul financiar –contabil şi resurse umane  

 

Tipuri de cheltuieli Credite bugetare 

necesare 

Credite bugetare 

acordate 

Total cheltuieli 

Cheltuieli salariale    

Cheltuieli materiale    

Cheltuieli proiecte cu finanţare externă    

 

Alte activităţi financiar-contabile: 

 

Număr personal Modificări intervenite Data Nr. şi data actului 

administrativ 

    

 

Alte activităţi de gestionare a resurselr umane: 

 

 

4. Alte activităţi: 

 

5. Probleme cu care v-aţi confruntat în desfășurarea activităţii 

 

 

 

ACTIVITĂŢI PRECONIZATE 
 

1. În domeniul formării profesionale 

1.1. Organizarea programelor de perfecţionare profesională 

Nr. 

crt. 
Denumire program Perioadă program Denumire partener Locaţie 

1.      

2.      

 

1.2.Alte aspecte: 
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2. În domeniul accesării fondurilor europene 

2.1. Proiecte cu finanţare externă în implementare (datele cuprinse în tabelele 2.1. – 2.5. vor fi raportate pentru fiecare proiect în parte, după 

caz) 

 

Codul SMIS  

Titlul proiectului  

 

Tabel 2.1. Activităţi care urmează a fi implementate: 

Activităţi care urmează a fi 

desfăşurate în perioada ........ 

Programarea pe săptămâni/luni a activităţilor conform  planului de activităţi/Gantt 

  

A1.    

1.1.    

1....   

A2.    

2.1.    

2...   

A.n..   

 

Tabel 2.2. Indicatori 

(se vor completa doar indicatorii aferenţi DMI /cererii de proiecte pe care aţi aplicat) 

 

Indicator U.M. 
Valoarea propusă în perioada de 

raportare  

Valoarea totală prevăzută în Cererea de 

finanţare (ţintă) 

1 2 3 4 

    

 

Tabel 2.3. Rezultate preconizate 
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Tabel 2.4. Riscuri aferente activităţilor, 

referitoare la îndeplinirea indicatorilor şi a rezultatelor proiectului 

 

 

 

Tabel 2.5. Observaţii  

 

 

2.2.Propuneri de proiecte cu finanţare externă: 

Titlul proiectului  

Beneficiar/partener  

Sursa de finanţare  

Obiectivul principal al proiectului   

Activitățile principale ale centrului regional în cadrul proiectului  

Grupul țintă  

Buget estimat (finanţare externă şi cofinanţare)  

 

 

3. În domeniul financiar –contabil şi resurse umane  

 

Tipuri de cheltuieli Credite bugetare 

necesare 

Credite bugetare 

acordate 

Total Cheltuieli 

Cheltuieli salariale    

Cheltuieli materiale    

Cheltuieli proiecte cu finanţare externă    

 

Alte activităţi financiar-contabile: 

 

Număr personal Modificări intervenite Data Nr. şi data actului 

administrativ 

    

 

Alte activităţi de gestionare a resurselr umane: 
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4. Alte activităţi: 

 

 

5. Propuneri, recomandări, sugestii pentru îmbunătăţirea activităţii Centrului regional, precum şi a colaborării cu ANFP 

 

 

 

Intocmit, 


