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(MODEL) RAPORT
(se transmite de catre beneficiar Consiliului Judetean Olt)

DETALII DESPRE PROIECT

Titlul proiectului  __________________________________________________

Domeniul : ______________________________________________________
Numarul contractului de finantare  _________________

DETALII PRIVIND RAPORTUL

DETALII PRIVIND BENEFICIARUL

Data semnarii contractului __________
Data inceperii perioadei de executie a proiectului ___________________
Data finalizarii perioadei de executie a proiectului ____________________

Beneficiar  ________________________________________
Adresa (strada, nr, cod postal, sat, oras, judet)_______________
_____________________________________________________________
Tel. _____________     Fax _______________          E-mail ______________

Administratorul proiectului  (nume)______________________________________

Reprezentantul legal (nume) (altul decat Administratorul proiectului, daca este
cazul)   ________________________

Raport  Intermediar
 Final

Programul privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile
bugetului Consiliului Judeţean Olt alocate pentru activităţi

nonprofit de interes general, pentru domeniul sport pe anul 2012

Perioada de raportare de la _________  la ________
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1. REZUMATUL PROGRESULUI PROIECTULUI (MAX 5 RANDURI)

Implementarea proiectului progreseaza in conformitate cu contractul aprobat?  DA
 NU

Daca NU, va rugam selectati motivele adecvate din lista de mai jos si utilizati caseta de
text pentru a oferi explicatii.

Motive Explicatii
 Cauze naturale – ex. Inundatii naturale, furtuni

puternice, conditii periculoase etc.

 Dificultati cu contractorii

 Probleme financiare

 Cerinte care nu au raspuns asteptarilor

 Probleme legale si statutare

 Factori economici locali

 Probleme de personal

 Subestimarea graficului de executie a proiectului

 Factori neprevazuti care impiedica progresul lucrarilor
 Altele

2.  REALIZARILE PROIECTULUI

Indicatori de realizare/
Rezultate

Obiective Totalul
realizarilor
raportate in
rapoartele
anterioare

Realizari in
timpul

perioadei de
raportare
curente

Total
realizari

la zi

Diferente
(±%)

denumirea U.M



Anexa 12.1. la Ghidul solicitantului
Raport nr _____                                                       Data ________

3

3. ACTIVITATI REALIZATE IN PERIOADA DE RAPORTARE (INCLUSV DESCRIEREA
PROCEDURILOR DE ACHIZITIE DERULATE)

4.  VA RUGAM FOLOSITI ACEASTA CASETA PENTRU A EXPLICA SI JUSTIFICA
ORICE MODIFICARE IN IMPLEMENTAREA ACTUALA FATA DE NIVELUL ANTICIPAT

Semnatura reprezentantului legal A doua semnatura (de regula Directorul Economic)

Data Data

VALIDAT,


