
 

 

INSTRUCTIUNI SI RECOMANDARI TRANSMITERE RAPORT DE PROGRES  
IN CADRUL APLICATIEI MYSMIS – MODUL IMPLEMENTARE 

 

 

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 (inclusiv defaclarea pe genuri acolo unde este cazul) pentru cele două 

tipuri de indicatori (câmpurile în culoarea roșu). Sistemul afişează suma indicatorilor 

introduşi anterior la nivelul entităţii juridice, inclusiv valorile defalcate pe Realizat reg 

dezv curent și Realizat reg mai putin dezv curent din tabelul Indicatori predefiniți. Prin 

acționarea butonului SALVEAZĂ, datele vor fi salvate.  

 

Excepție: în situația în care câmpurile Valoare în perioada curentă, Realizat bărbaţi 

curent, Realizat femei curent din tabelul Indicatori predefiniți, nu sunt active, se 

completează valorile curente ale indicatorilor în câmpurile Realizat reg dezv curent și 

Realizat reg mai putin dezv curent.  

 



 

 

Pasul 2 – Pentru introducerea datelor și informațiilor referitoare la evoluția activităților 

se selectează funcția Progres activități: 

 

 

Pasul 2.1 - se selectează activitatea, apoi numai sub-activitatea desfășurată și se alege 
partenerul (sub-activitățile care nu au început sau nu au activități desfășurate nu se 
actualizează). 
 

 

 



 

La acționarea butonului EDITARE corespunzător sub-activității și partenerului participant la 

sub-activitate, sistemul deschide o nouă fereastră în care se completază datele privind 

progresul tehnic aferent obiectivului specific al proiectului, stabilit și introdus în cererea de 

finanțare (1).  

 

ATENȚIE! În cazul în care în câmpul Procent fizic estimat curent nu se completează nici 

o valoare, sub-activitatea nu apare la verificare în BackOffice.  

 

Pasul 2.2 - Se salvează informaţiile introduse prin activarea butonului SALVEAZĂ sau se 

închide acţionând butonul CLOSE. 

 

 

Pasul 2.3 - Prin acționarea butonului DOCUMENTE ATAȘATE (2), pot fi ataşate documente 

specifice pentru fiecare partener participant la sub-activitate. Documentele se încarcă în 

sistem numai semnate electronic de beneficiar. Descrierea fişierului se face cât mai sugestiv. 

După încărcare, documentele sunt prezentate sub forma unei liste ordonate după Denumire 

fișier, Titlu, Descriere. 

 

 



 

 

Pasul 2.4 – Pentru descrierea rezultatelor obținute pe fiecare sub-activitate se acționează 

butonul EDITARE din tabelul de rezultate (3). Sistemul deschide o nouă fereastră, în care se 

introduc realizările aferente unui anumit rezultat. Dacă rezultatul estimat a fost îndeplinit 

în totalitate, se acționează butonul Rezultat îndeplinit. 

 

Pasul 2.5 - Se salvează informaţiile introduse prin activarea butonului SALVEAZĂ sau se 

închide acţionând butonul CLOSE. 

 

Pasul 3 - Ataşarea și transmiterea raportului de progres. 

Pasul 3.1. - La deschiderea ferestrei aferente sub-funcţiei Raport, se completează 

următoarele informații: 

− Numărul și Data raportului de progres;  

− Data de început/ sfârșit a perioadei de raportare;  

− Se bifează tipul raportului: Lunar/ Trimestrial/ Însoţeşte o cerere de plată/ Însoţeşte o 

cerere de rambursare;  

− Se acționează butonul ACTUALIZARE. 

 

 

 



 

 

Pasul 3.2. - Se ataşează fişierul Raport de progres în format pdf semnat electronic de 

reprezentantului legal/ împuternicit prin acționarea butonului ATAȘEAZĂ FIȘIER. Se 

completează Titlul și se face o Descriere a documentului. 

 

Pasul 3.3. – Pentru a transmite Raportul de progres către autoritatea responsabilă, 

reprezentantul legal sau persoana împuternicită acționează butonul TRANSMITERE; 

 

ATENTIE!  BUTONUL “TRANSMITERE” VA FI APASAT O SINGURA DATA, 

PRINTR-UN SINGUR CLICK AL MOUSE-ULUI. NU SE VA APASA DE MAI MULTE 
ORI, SUCCESIV BUTONUL “TRANSMITERE” (DUBLU-CLICK SAU MULTI CLICK). 

IN CAZ CONTRAR POT APAREA ERORI DE TRANSMITERE CE POT DUCE LA 
BLOCAJE IN PRELUCRAREA RAPORTULUI DE PROGRES 

 

Pasul 4 – 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 BackOffice cu gri. 

Pentru solicitarea de clarificare pot fi transmise documente justificative și pot fi corectate 

datele introduse. Raportul modificat se semnează electronic și se retransmite. 

 

 


