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Formular D1.2L – Raport intermediar de activitate 

RAPORT INTERMEDIAR DE ACTIVITATE 

PENTRU PROIECTE FINANTATE 

PRIN SUB-MĂSURA 19.4 

Pentru perioada de la 01 Aprilie2017 pana la 30 Iunie 2017  

interval numit “Perioada de raportare” 

Descrieţi activitățile aferente perioadei de raportare 

Descrierea activităţilor desfăşurate pe parcursul perioadei de raportare, incluzând cele începute în altă perioadă  dar finalizate sau continuate pe 
parcursul perioadei de raportare, aferentă prezentului raport, cele începute pe parcursul perioadei de raportare şi cele planificate a fi începute 
pe parcursul perioadei de raportare, dar amânate. 

Perioada Activităţi planificate1 Activităţi realizate2 Abateri de la 
activităţile 
planificate – 
Justificări 

Observaţii3 

Programata in 
perioada 01 
Ianuarie 2017-  31 
Decembrie 2018 

Activitatea 1 – Animarea teritoriului  Activitatea 1–Animarea teritoriului   

                                                           
1
 Activităţi planificate – precizaţi activităţile planificate aşa cum au fost acestea formulate în Graficul calendaristic de implementare, versiunea în vigoare la data 

depunerii Raportului de activitate; 
2
 Precizaţi locul de desfăşurare, numărul de participanţi, teritoriul acoperit,  durata planificată pentru fiecare activitate realizată 

3
 Dacă în decursul implementarii remarcaţi modificări/îmbunătăţiri care trebuie aduse,  menţionaţi-le. 
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Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 
 

Realizata in 
perioada  
 
 
 
 
 
 
10.04.2017 
 
 
 
11.04.2017 
 
 
 
20.04.2017 
 
 
 
24.02.2017 
 
 
 
27.04.2017 
 
 
 
28.04.2017 

1.4. Organizare intalniri de animare 
in UAT partenere cu potentiali 
beneficiari  (30 de intalniri cu minim 
10 participanti), in cadrul carora se 
vor distribui materiale publicitare 
despre proiect si informatii cu privire 
la oportunitatile de finantare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4. Au fost realizate  10 activitati de 
animare in cadrul carora au fost 
distribuite materiale publicitare despre  
masurile din SDL si cu informatii 
referitoare la oportunitatile de 
finantare si modalitati de depunere a 
proiectelor la GAL. 
 

 
 

-1 intalnire in comuna Duda Epureni in 
data de 10.04.2017 cu 16 participanti; 
150 de pliante distribuite (cate 75 din 
fiecare tip); 
-1 intalnire in comuna Berezeni in data 
de 11.04.2017 cu 11 participanti; 150 de 
pliante distribuite (cate 75 din fiecare 
tip); 
-1 intalnire in comuna Stanilesti in data 
de 20.04.2017 cu 9 participanti; 150 de 
pliante distribuite (cate 75 din fiecare 
tip); 
-1 intalnire in comuna Dodesti in data de 
24.04.2017 cu 20 participanti; 150 de 
pliante distribuite (cate 75 din fiecare 
tip); 
-1 intalnire in oras Murgeni, in data de 
27.04.2017 cu 12 participanti; 150 de 
pliante distribuite (cate 75 din fiecare 

Nu s-au inregistrat 
abateri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au fost distribuite un 
numar de 1350 pliante, 
cate 150 in fiecare 
comuna in care s-au 
derulat activitati pana la 
data raportului.  
 
 
12 activitati din cele 
planificate  au fost 
realizate pe perioada 
raportului intermediar nr 
1 in perioada 
01.01.2017-30.03.2017, 
diferenta de  8 activitati 
se vor desfasura in 
perioada urmatoare.   
 
 
La cele 10 activitati au 
participat un numar de 
125 persoane, cu 25 mai 
multe decat numarul 
programat initial (10 
activitati cu un numar de 
100 de participanti).   
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28.04.2017 
 
 
 
10.05.2017 
 
 
 
17.05.2017 
 
 
 
07.06.2017 
 
 
 
 
 
Programata in 
perioada 1 
Ianuarie 2017-  31 
Decembrie 2019 
 
11.05.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activitatea 7 – Acţiuni de instruire 
și/sau dezvoltarea competențelor 
angajaților GAL privind 
implementarea SDL 
 
7.1. Participarea la activitatile retelei 
nationale si europene de dezvoltare 
rurala, seminarii, etc (transport, 

tip); 
-1 intalnire in comuna Bunesti-Averesti, 
in data de 28.04.2017 cu 17 participanti; 
150 de pliante distribuite (cate 75 din 
fiecare tip); 
-1 intalnire in comuna Cretesti, in data 
de 28.04.2017 cu 13 participanti; 150 de 
pliante distribuite (cate 75 din fiecare 
tip); 
-1 intalnire in comuna Blagesti, in data 
de 10.05.2017 cu 10 participanti; 150 de 
pliante distribuite (cate 75 din fiecare 
tip); 
-1 intalnire in comuna Malusteni, in data 
de 17.05.2017 cu 7 participanti; 150 de 
pliante distribuite (cate 75 din fiecare 
tip); 
-1 intalnire in comuna Padureni , in data 
de 07.06.2017, cu 10 participanti. 
 
 
Activitatea 7 – Acţiuni de instruire 
și/sau dezvoltarea competențelor 
angajaților GAL privind implementarea 
SDL 
 
7.1. Au participat 2 angajati GAL la 
intalnirea “Un bun inceput” organizata 
de Federatia Nationala a Grupurilor de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Nu s-au inregistrat 
abateri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angajatii GAL  vor 
participa la intalnirile 
desfasurate pe parcursul 
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cazare, masa, diurna) Actiune Locala din Romania (FNGAL), 
pentru implementarea SDL, in data de 
11.05.2017, la Piatra Neamt, Judetul 
Neamt.  

perioadei urmatoare in 
scopul implementarii 
SDL. 

Descrierea rezultatelor aferente perioadei de raportare 

Activităţi realizate Rezultate planificate (conform 
Raportului Inițial) 

Rezultate obţinute Justificarea diferenţelor 

Activitatea 1 – 
Animarea teritoriului 
 
 
 
 
 
 
 
Activitatea 7 – Acţiuni 
de instruire și/sau 
dezvoltarea 
competențelor 
angajaților GAL privind 
implementarea SDL 
 

Informarea si participarea unui 
numar de 300 de persoane in 
cadrul celor 30 intalniri de animare 
din UAT-urile partenere (cate 10 
persoane/ intalnire) 
 
 
 
 
Participarea la activitatile retelei 
nationale si europene de 
dezvoltare rurala, seminarii, etc 
(transport, cazare, masa, diurna)-
min 3 participari . 

10 intalniri cu un numar de 125  
participanti, unde au fost distribuite 1350 
materiale publicitare (pliante) si 
informatii cu privire la oportunitatile de 
finantare. 
 
 
 
 
1 actiune -“Un bun inceput” organizata de 
Federatia Nationala a Grupurilor de 
Actiune Locala din Romania (FNGAL), in 
scopul implementarii SDL in data de 
11.05.2017, la Piatra Neamt, judetul 
Neamt la care au participat 2 angajati 
GAL  

12 activitati au fost realizate pe perioada 
raportului intermediar nr 1 in perioada 
01.01.2017-30.03.2017, diferenta de  8 
activitati se vor desfasura in perioada 
urmatoare.   
In cadrul activitatilor au participat un 
numar de 125 persoane, mai mult cu 25 
de persoane decat a fost planificat (100 
persoane). 
 Pe parcursul perioadei urmatoare  
personalul GAL va participa la activitatile 
RNDR  sau alte seminarii organizate in 
scopul implementarii SDL. 
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În caz de neconformități, asigurați informația despre acțiunile de remediere luând în calcul reprogramarea activităților, astfel încât ori termenul 
limită pentru finalizarea activităților să fie menținut, ori beneficiarul să-și asume toate riscurile pentru acceptarea unei prelungiri a perioadei de 
desfășurare a activităților (prelungirea activităților să nu depășească perioada maximă de un an contractual).   

Anexaţi : 

 materiale redactate în cadrul Contractului de finanțare ; 

 comunicate de presă referitoare la  Contractul de finanțare ; 

 în situația în care la cursurile de instruire participă și liderii locali, va fi anexată ca document justificativ Lista liderilor locali care vor lua 
parte la cursuri de instruire (aprobată de Consiliului Director, conform prevederilor statutului asociației); 

 orice alt material justificativ relevant privind activitățile raportate. 
 

Completat de:  Reprezentant legal al beneficiarului 

Nume și prenume:  MORARU NECULAI     Semnătura …………………………..       Data: 08.06.2017 


