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DATE DE IDENTIFICARE A PROIECTULUI 

 

 

Subsemnatul, [nume, prenume] desemnat ca Manager de Proiect de către [denumirea organizaţiei] acţionând în calitate 

de Partener Principal pentru proiectul intitulat [titlul Acţiunii] finanţat prin Programul Operaţional Comun România –

Ucraina - Republica Moldova 2007-2013, certific prin prezenta faptul că informaţiile furnizate pentru a justifica evoluţia 

acţiunilor de vizibilitate,  aşa cum sunt raportate în cadrul Raportului de progres nr.[...] sunt complete, exacte, verificabile 

la cerere şi reflectă în mod integral realitatea cu privire la implementarea numitului proiect.                                                       

 

[Numele, prenumele managerului de proiect] 

[Semnătura] 

[Data] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficiar  

Titlul Acţiunii  

Cod MIS-ETC   

Referinţa 
raportului 

Raport privind evoluţia   

Perioada de 
raportare 

zz/ll/aa – zz/ll/aa 
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Acţiunile de vizibilitate şi indicatorii 

Descrierea activităţilor  Partenerul responsabil  

Indicatori                                                                      
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Descriere Realizat   

 EVENIMENTE                         

Organizarea, lansarea şi încheierea de 
conferinţe 

  Nr. de evenimente organizate         

Nr. de participanţi   

Participarea la evenimente naţionale şi 
internaţionale [ateliere, seminarii, 
târguri, expoziţii, etc.] 

  Nr. de evenimente          

 INSTRUMENTE DE INFORMARE                   

Proiectarea şi/sau actualizarea de site   
(-uri) web 

  Site web realizat sau actualizat          

Media vizitatorilor pe lună   

Elaborarea şi distribuirea prin mijloace 
electronice a informaţiilor cu privire la 
proiect  [buletine informative, buletine, 
alte tipuri de reclame electronice] 

  Nr. de buletine informative [sau altele] distribuite 
utilizând reţeaua web 

        

Nr. de destinatari   

Elaborarea şi distribuirea de informaţii şi 
materiale privind vizibilitatea  
[prospecte, broşuri, altele, similare] 

  Nr. de materiale de promovare elaborate şi distribuite          

Utilizarea de articole de promovare 
[tricouri, şepci, pixuri, etc.] 

  Nr. de articole de promovare elaborate şi distribuite          

Utilizarea de fotografii sau alte 
înregistrări video care să prezinte 
activităţile proiectului 

  Nr. de fotografii/înregistrări video utilizate în cadrul 
relevant documentelor aferente proiectului 
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EVENIMENTE  MEDIA                      

Conferinţe de presă, alte evenimente 
media  

 Nr. de evenimente media     

 Nr. de participanţi per eveniment     

Vizite de presă   Nr. de vizite de presă         

Nr. de participanţi per vizită de presă 

Postarea de reclame în presă   Nr. de reclame în presă pe an         

Editarea de comunicate de presă   Nr. de comunicate de presă         

Articole de presă ca urmare a 
comunicatelor de presă emise  

  Nr. de articole de presă          

Elaborarea de prezentări de proiecte în 
interviuri de presă, emisiuni radio/TV  

  Nr. de prezentări de proiecte efectuate          

 SIGNALETICA CU SIGLĂ UE               

Steagul UE pe vehicule, furnituri, 
echipamente 

  Articolele sunt conforme cu regulile privind identitatea 
vizuală  

          

Afişarea de panouri şi bannere   Nr. de panouri, bannere           

Elaborarea de rapoarte privind 
informarea şi publicitatea 

  Nr. de rapoarte            

 

 

 


