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Crearea conturilor de utilizator ;
Managerul de Proiect al fiecarui contract de finantare va transmite prin e-mail la adresa:
gabriela.moldovan@nord-vest.ro, adresele de e-mail si numele persoanelor desemnate pentru
utilizarea platformei, tipul de utilizator(Manager Proiect, Constructor, Consultant) si codurile SMIS
ale proiectelor in care respectivele persoane sunt implicate.
Fiecare utilizator va primi prin e-mail parola de acces in Platforma, numele de utilizator urmand a fi
adresa de e-mail pe care ati indicat-o in e-mailul transmis anterior

Autentificarea;
Autentificarea in Platforma decurge la fel, indiferent de tipul de utilizator.
Se acceseaza site-ul regio.nord-vest.ro, iar apoi meniul autentificare din lista orizontala din partea de
sus a paginii.
Se introduce numele de utilizator (adresa de e-mail), si parola primita prin e-mail de la
gabriela.moldovan@nord-vest.ro.
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Dupa autentificare, in functie de tipul de utilizator exista interfete de utilizare diferite, astfel:

I.

Contul de Manager de Proiect

I.1. Pagina Principala

Dupa autentificare, managerul de proiect este directionat catre pagina principala care contine date
cu caracter general legate de proiectele pe care le manageriaza, o sectiune de notificari, unde
utilizatorul este instiintat de eventualele modificari aduse sau pe care trebuie sa le aduca proiectului,
si o sectiune unde se pot initia sesiuni de chat cu expertii desemnati ai O.I.
I.2. Selectarea proiectului
Prin selectarea butonului Proiecte din meniul prezentat utilizatorul poate selecta proiectul dorit .
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Dupa selectarea proiectului va fi directionat catre pagina de gestiune a acestuia, unde poate efectua
inregistrari, modificari, actualizari si poate vizualiza stadiul implementarii lui.
Sectiunile din meniul proiectului sunt prezentate astfel:
I.2.1. Calendar evenimente
In cadrul acestei sectiuni, managerul de proiect programeaza diferitele activitati aferente proiectului.
Se face click pe ziua dorita din calendarul atasat si se defineste activitatea aferenta, exemplu (Raport
de progres, cerere rambursare, etc.)
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I.2.2. Grafic cereri
Sectiunea prevede graficul cererilor de rambursare, plata si prefinantare, introduse de catre
managerul de proiect care trebuie sa fie in concordanta cu anexa 4 la contractual de finantare si cu
sectiunea aferenta din cererea de finantare.
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Dupa cum se observa in imaginea de mai sus, utilizatorul are optiuni de modificare, adaugare, editare
sau stergere, accesand butoanele:
sau exporta in format PDF.

,

,

sau

.Graficul se poate printa

I.2.3. Plan Achizitii
Managerul de proiect va realiza planul de achizitii asa cum este acesta prevazut in cererea de
finantare si il va edita de cate ori este necesar in urma modificarilor effectuate asupra cererii de
finantare astfel incat situatia prezentata sa fie in concordanta cu desfasurarea proiectului.
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Dupa cum se observa in imaginea de mai sus, utilizatorul are optiuni de adaugare, editare sau
stergere, accesand butoanele: ,
in format PDF.

,

sau

.Planul de achizitii se poate printa sau exporta

I.2.4. Grafice de executie propuse
Prin click pe butonul de vizualizare,
pentru fiecare contract in parte, managerul de proiect vede
graficele de executie propuse de constructor si le aproba dupa ce sunt avizate de consultant prin
butonul

. Graficele de executie se pot exporta in format PDF.
8
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I.2.5. Jurnale de santier
In aceasta sectiune, Managerul de Proiect, primeste jurnalele de santier avizate de catre consultantul
tehnic, si, fie le avizeaza, fie le respunge in cazul in care considera ca nu sunt intocmite
corespunzator, accesand unul din butoanele:
Jurnalele de santier se pot imprima sau sau exporta in format PDF

.
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I.2.6. Grafice de executie realizate
In aceasta sectiune managerul de proiect, are posibilitatea de a vizualiza, pe fiecare contract in parte,
stadiul executiei lucrarilor, precum si o analiza comparativa intre graficul de executie propus si cel
realizat.

I.2.7. Grafic valoric
In aceasta sectiune managerul de proiect, are posibilitatea de a vizualiza, pe fiecare contract in parte,
stadiul executiei lucrarilor, precum si de a vedea o analiza comparativa intre graficul de executie
propus si cel realizat.
Deasemenea, managerul de proiect introduce datele legate de situatiile de lucrari acceptate si
platite, precum si cererea de rambursare in care cheltuielile au fost cuprinse.
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I.2.8. Analiza stadiului lucrarilor
Aceasta sectiune ofera managerului de proiect o imagine detaliata asupra realizarilor constructorului,
vizualizand zi de zi lucrarile realizate, eventualele intarzieri in executie precum si mobilizarea pe
santier.
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I.2.9. Lucrari in faza determinanta
Sectiunea este dedicata vizualizarii lucrarilor pentru care se intocmeste Proces verbal de receptie in
faza determinanta, conform programului de control avizat de Inspectoratul de Stat in Constructii.
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I.2.10. Cartea tehnica a constructiei.
In cadrul acestei sectiuni, sunt incarcate documentele ce alcatuiesc cartea constructiei, incepand de
la documentele de autorizare a constructiei, jurnale de santier, situatii de lucrari, etc.

I.2.11. Arhiva contractului de finantare
14

In cadrul acestei sectiuni, sunt incarcate de catre managerul de proiect si expertul desemnat de O.I.,
toate documentele legate de contractul de finantare: cerere de finantare, notificari, acte aditionale,
rapoarte de progres etc.

II.

Contul de Constructor

II.1. Pagina Principala
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Dupa autentificare, constructorul este directionat catre pagina principala, care contine lista
contractelor la care utilizatorul a primit acces, si pentru care poate efectua inregistrari. Pagina
contine si o sectiune de notificari, unde constructorul este instiintat de eventualele actualizari aduse
sau pe care trebuie sa le aduca contractului .
Dupa selectarea contractului, utilizatorul este directionat catre pagina de gestiune a acestuia, care
cuprinde urmatoarele seciuni.
II.1.1. Grafice de executie propuse
Este Prima sectiune unde constructorul trebuie sa intervina prin introducerea graficelor de executie
propuse.
Se selecteaza contractul din lista afisata,utilizatorul fiind
directionat catre pagina de
mai jos:

iar apoi prin apasarea butonului
obiecte sau tronsoane de lucrari.

, se acceseaza meniul de introducere al diferitelor
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Dupa introducera fiecarui obiect sau tronson se vor aduaga lucrarile din care acesta este compus,
prin selectarea butonului
. Se vor introduce denumirea lucrarii, codul acesteia, data de
inceput si de sfarsit, utilajele si personalul necesar, productivitatea, categoria de care lucrarea este
dependenta si nu in ultimul rand, daca pentru lucrarea intordusa este sau nu prevazuta faza
determinanta. Odata apasat butonul de finalizare, graficul este transmis catre dirigintele de santier si
ulterior catre managerul de proiect pentru aprobare. In imaginea de mai jos se vede fereastra de
inroducere a lucrarilor:
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Odata introduse datele necesare, platforma va genera graficul propus, ca in imaginea de mai jos:

II.1.2. Jurnale de santier
In sectiunea Jurnale de santier, dupa selectarea contractului pe care se doreste a se lucra
constructorul introduce jurnalele zilnice de santier, pe baza carora platforma va genera graficele de
executie realizate.
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Jurnalele de santier se adauga prin apasarea butonului
catre pagina afisata mai jos:

, constructorul fiind directionat

Dupa finalizarea jurnalului, prin apasarea butonului
, acesta este trimis dirigintelui de
santier pentru avizare. Jurnalele de santier sunt numerotate cronologic. In functie de lucrarile
propuse in ziua respectiva, platforma genereaza automat draftul jurnalului cu activitatile propuse,
19

utilajele si forta de munca necesare. Nu se pot adauga sau sterge lucrari din jurnalele de santier,
decat prin modificarea graficelor de executie propuse.
In cadrul jurnalelor de santier se vor incarca si notele de constatare, precum si documentele ce atesta
solutionarea lor. Odata incarcata o nota de constatatare, va fi afisata in toate jurnalele de santier
ulterioare, pana cand este incarcat documentul de solutionare. Sectiunea este afisata mai jos:

II.1.3. Grafice de executie realizate
In aceasta sectiune, constructorul, are posibilitatea de a vizualiza, pe fiecare contract in parte, stadiul
executiei lucrarilor, precum si o analiza comparativa intre graficul de executie propus si cel realizat.
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II.1.4. Analiza stadiului lucrarilor

Aceasta sectiune ofera constructorului o imagine detaliata asupra propriilor realizari, vizualizand zi
de zi lucrarile realizate, eventualele intarzieri in executie precum si mobilizarea pe santier, putand
corecta in timp util eventualele probleme aparute.
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II.1.5. Lucrari in faza determinanta
Sectiunea este dedicata vizualizarii lucrarilor pentru care se intocmeste Proces verbal de receptive in
faza determinanta, conform programului de control avizat de Inspectoratul de Stat in Constructii.

II.1.6. Cartea Tehnica a Constructiei
23

In cadrul acestei sectiuni, sunt incarcate documentele ce alcatuiesc cartea constructiei, incepand de
la documentele de autorizare a constructiei, jurnale de santier, situatii de lucrari, etc.

III.

Contul de Consultanta tehnica (diriginte de santier)

III.1. Pagina principala
Dupa autentificare, consultantul tehnic este directionat catre pagina principala, care contine lista
contractelor la care utilizatorul a primit acces, si pentru care poate efectua inregistrari. Pagina
contine si o sectiune de notificari, unde consultantul tehnic este instiintat de eventualele actualizari
aduse sau pe care trebuie sa le aduca contractului .
Dupa selectarea contractului, utilizatorul este directionat catre pagina de gestiune a acestuia, care
cuprinde urmatoarele sectiuni.

III.1.1. Grafice de executie propuse
Este Prima sectiune unde consultantul tehnic trebuie sa intervina prin avizarea graficelor de executie
propuse de catre constructor, si trimiterea lor inpsre aprobare catre managerul de proiect.
Se selecteaza contractul din lista afisata,utilizatorul fiind
vizualizare a graficului de executie propus:

directionat catre pagina de
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Prin apasarea butonului
managerul de proiect inspre aprobare.

, graficul de executie propus este avizat si trimis catre

III.1.2. Jurnale de santier
In aceasta sectiune, consultantul tehnic, primeste jurnalele de santier incarcate de catre constructor,
si fie le avizeaza si le trimite inspre aprobare catre managerul de proiect, fie le respunge in cazul in
care considera ca nu sunt intocmite corespunzator, accesand unul din butoanele:
.
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III.1.3. Grafice de executie realizate
In aceasta sectiune, consultantul tehnic, are posibilitatea de a vizualiza, pe fiecare contract in parte,
stadiul executiei lucrarilor, precum si o analiza comparativa intre graficul de executie propus si cel
realizat.
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III.1.4. Analiza stadiului lucrarilor
Aceasta sectiune ofera consultantului tehnic o imagine detaliata asupra realizarilor constructorului,
vizualizand zi de zi lucrarile realizate, eventualele intarzieri in executie precum si mobilizarea pe
santier.
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III.1.5. Lucrari in faza determinanta

Sectiunea este dedicata vizualizarii lucrarilor pentru care se intocmeste Proces verbal de receptie in
faza determinanta, conform programului de control avizat de Inspectoratul de Stat in Constructii.

III.1.6. Cartea Tehnica a Constructiei
28

In cadrul acestei sectiuni, sunt incarcate documentele ce alcatuiesc cartea constructiei, incepand de
la documentele de autorizare a constructiei, jurnale de santier, situatii de lucrari, etc.
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IV. Raportul de progres si raportul de durabilitate;
Modulele de raport de progres si raport de durabilitate au fost introduse in cadrul Platformei de
Monitorizare Regio cu scopul de a veni in sprijinul beneficiarului si de a simpliifica si eficientiza
procedura de completare si transmitere a acestora inspre Organismul Intermediar.
Managerul de proiect este singurul tip de utilizator care poate edita si transmite rapoartele de
progres si/sau durabilitate catre ofiterul de monitorizare. Dupa ce este selectat proiectul dorit,
cele doua sectiuni vor aparea in meniul principal din partea stanga, de unde, prin selectarea lor
utilizatorii vor fi directionati catre meniul de adaugare si editare.

IV.1 Raportul de progres:

Modulul de raport de progres este construit pe modelul exact al formularului PO.DGPOR.DMP.1 –
Anexa 2, “Raportul de progress al beneficiarului”. Prin selectarea butonului

, sau

(in cazul in care vorbim despre ultimul raport de progres), managerul de proiect este
directionat catre pagina de editare a acestuia, cuprinzand urmatoarele capitole:
Capitolul I – Prezentare Generala;
Datele generale legate de contractul de finantare sunt preluate automat din sectiunile anterioare ale
platformei de monitorizare, singurele informatii editabile fiind cele legate de perioada de raportare,
si numarul raportului de progres (managerul de proiect va atribui primului raport de progres transmis
prin intermediul platformei numarul corespunzator, tinand cont de toate celelalte rapoarte de
progres transmise anterior, urmand ca platforma sa numeroteze automat urmatoarele rapoarte de
progres).
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Capitolul II – Detalii despre beneficiar;
Si in cadrul acestui capitol, majoritatea informatiilor sunt preluate automat din sectiunile anterioare,
ramanand editabile doar informatiile legate de managerul de proiect si reprezentantul legal al
entitatii juridice contractante;

Capitolul III – Obiective generale / specifice ale proiectului;
In cadrul acestui capitol managerul de proiect va complete informatiile necesare, va selecta
raspunsul corespunzator (DA/NU) la intrebarile predefinite si daca este cazul va adauga diferite
observatii in spatiile aferente.
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Capitolul IV - Stadiul implementarii proiectului;
IV.1. Stadiul activitatilor prevazute in contract;

Managerul de proiect va adauga toate activitatile prevazute in contract, prin selectarea butonului
, avand posibilitatea de bifare a casutei ce defineste realizarea completa a activitatii sau de
editare a procentului de realizare in cazul activitatilor neincepute sau aflate inca in desfasurare.

IV.2. Stadiul derularii procedurilor de achizitii;
Toate informatiile din cadrul acestui subcapitol sunt preluate automat din sectiunea plan achizitii a
platformei de monitorizare, cu conditia ca acestea sa fie actualizate cu toate datele cerute in tabel,
inclusiv numarul si data contractului semnat si societatea castigatoare.
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IV.3. Stadiul contractelor semnate in cadrul proiectului;
Managerul de proiect va adauga toate contractele din cadrul proiectului , prin selectarea butonului
, si va edita procentul de pondere din totalul proiectului pentru fiecare contract in parte (suma
ponderilor contractelor din cadrul priectului trebuie sa fie obligatoriu 100%) si procentul care reda
stadiul implementarii fiecarui contract in parte, urmand ca stadiul total al fiecarui contract, precum si
procentul de realizare al intregului proiect sa fie calculate automat;

IV.4. Evidenta echipamentelor achiziţionate;
Managerul de proiect va adauga toate echipamentele achizitionate in cadrul proiectului , prin
selectarea butonului
, si va edita corespunzator toate campurile necesare;

IV.5. Situaţia Garanţiilor de Bună Execuţie aferente contractelor de achiziţii;
Managerul de proiect va adauga toate garantiile de buna executie aferente contractelor de achizititii
, prin selectarea butonului
, si va edita corespunzator toate campurile necesare;
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IV.6. Stadiul respectării graficelor cererilor de rambursare ;

IV.6.1 Situaţia cererilor de plata depuse la OI;
Toate informatiile din cadrul acestui subcapitol sunt preluate automat din sectiunea grafic cereri a
platformei de monitorizare, cu conditia ca acestea sa fie actualizate cu toate datele cerute la
sectiunea respective.

IV.6.2 Situaţie Cereri de rambursare;
Toate informatiile din cadrul acestui subcapitol sunt preluate automat din sectiunea grafic cereri a
platformei de monitorizare, cu conditia ca acestea sa fie actualizate cu toate datele cerute la
sectiunea respectiva.

Capitolul V. Rezumat al progresului înregistrat în derularea proiectului în perioada raportării;

In cadrul acestui capitol managerul de proiect va completa informatiile necesare legate de progresul
proiectului(cumulativ), va selecta raspunsul corespunzator (DA/NU) la intrebarile predefinite si daca
este cazul va adauga diferite observatii sau completari in spatiile aferente. Deasemenea vor fi
semnalate toate modificarile suferite de proiectul tehnic, precum si eventualele probleme pe care
beneficiarul le intampina in implementare;

Capitolul VI. Rezultatele proiectului/ Indicatori;

Managerul de proiect va adauga toti indicatorii POR si Indicatorii de proiect prevazuti in cererea de
finantare, prin selectarea butonului
, si va edita corespunzator toate campurile necesare;
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Capitolul VII Cerinţe cu privire la publicitatea proiectului;
Managerul de proiect va selecta masurile de informare si publicitate intreprinse de catre beneficiar,
dintr-o lista predefinita, avand deasemenea posibilitatea de a descrie si alte masuri specifice care nu
se gasesc in lista amintita.
Managerul de proiect va selecta raspunsul corespunzator (DA/NU) la intrebarile predefinite si daca
este cazul va completa campul cu informatiile cerute.

Capitolul VIII - Variaţii intervenite în execuţia efectivă, faţă de execuţia anticipată în cererea de
finanţare;
Managerul de proiect va adauga toate modificarile aduse contractului de finantare, prin notificare
sau act aditional, prin selectarea butonului
, si va edita corespunzator toate campurile
necesare;
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Capitolul IX. Principii orizontale(conform informaţiilor din Cererea de finanţare, cap.7);
Managerul de proiect va completa datele privind egalitatea de sanse, dezvoltare durabila si schimbari
demografice, conform informatiilor prevazute in cererea de finantare;

In toate sectiunile raportului de progres unde este necesara editarea, va rugam sa ajustati
dimensiunea spatiului de editare la volumul textului inserat, astfel incat intreg textul introdus sa fie
vizibil, iar fisierul needitabil ulterior generat sa fie complet.
Dupa finalizarea raportului de progres, prin apasarea butonului
, managerul de proiect este
directionat catre fereastra de unde poate alege optiunile de trimitere spre verificare (catre ofiterul
de monitorizare), editare sau stergere.

.

Odata trimis spre verificare, raportul de progres ajunge la ofiterul de monitorizare, fiind transmis
automat si catre registratura. Ofiterul de monitorizare are posibilitatea de a accepta raportul de
progres in forma trimisa, sau de a-l retransmite beneficiarului cu observatii, in vederea
completarii/modificarii acestuia. Procedura se va repeta pana cand ofiterul de monitorizare va
considera ca raportul de progres este conform si complet, cu mentiunea ca documentul isi va pastra
numarul de inregistrare primit la prima transmitere catre OI.
Dupa validarea documentului de catre ofiterul de monitorizare, acesta va fi transmis beneficarului,
care prin accesarea butonului
si il va retransmite catre OI prin butonul
de finantare;

, va descarca documentul, il va semna electronic
, fiind automat salvat in Arhiva contractului
36

IV.2 Raportul de durabilitate;
Modulul de raport de durabilitate este construit pe modelul exact al formularului PO.DGPOR.DMP.1
– Anexa 13, “Raport privind durabilitatea investitiei”. Prin selectarea butonului

, sau

(in cazul in care vorbim despre ultimul raport de durabilitate), managerul de proiect
este directionat catre pagina de editare a acestuia, cuprinzand urmatoarele capitole:
Prezentare Generala:
Datele generale legate de contractul de finantare sunt preluate automat din sectiunile anterioare ale
platformei de monitorizare, singurele informatii editabile fiind cele legate de perioada de raportare,
si numarul raportului de durabilitate (managerul de proiect va atribui primului raport de durabilitate
transmis prin intermediul platformei numarul corespunzator, tinand cont de toate celelalte rapoarte
de durabilitate transmise anterior, urmand ca platforma sa numeroteze automat urmatoarele
rapoarte de durabilitate).
Managerul de proiect va completa toate campurile necesare si va alege raspunsul corespunzator la
intrebarile predefinite, adaugand observatii acolo unde este cazul.
Capitolul I – STADIU POST-IMPLEMENTARE AL PROIECTULUI;
Managerul de proiect va adauga indicatorii POR, indicatorii de proiect ,Subproiectele si situatia
garantiilor de buna executie, prin selectarea butonului
, si va edita corespunzator toate
campurile necesare. Deasemenea, va selecta raspunsul corespunzator (DA/NU) la intrebarile
predefinite si daca este cazul va adauga diferite observatii sau completari in spatiile aferente legate
de eventualele lucrari cuprinse in contractual de finantare;
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Capitolul II – EVALUAREA IMPACTULUI PROIECTULUI;
Managerul de proiect va complete spatiile editabile aferente capitolului, cu informatii legate de
impactul proiectului din punct de vedere social, economic si al mediului inconjurator, in conformitate
cu cererea de finantare;

Capitolul III – SUSTENABILITATEA PROIECTULUI;
Managerul de proiect va complete spatiile editabile aferente capitolului, cu informatii legate de
sustenabilitatea financiara si tehnica precum si de diseminare si multiplicare rezultate, in
conformitate cu cererea de finantare. Deasemenea, in cadrul acestui capitol beneficiarul are
posibilitatea de a mentiona evetualele probleme care afecteaza sustenabilitatea proiectului;
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Capitolul IV – PROIECTE GENERATOARE DE VENIT;
Managerul de proiect va selecta raspunsul corespunzator (DA/NU) la intrebarile predefinite si daca
este cazul va adauga observatiile sau completarile necesare in spatiile aferente.

Capitolul V – PRINCIPII ORIZONTALE;
Managerul de proiect va selecta raspunsul corespunzator (DA/NU) la intrebarea predefinita si daca
este cazul va adauga observatiile sau completarile necesare in spatial aferent.

In toate sectiunile raportului de durabilitate unde este necesara editarea, va rugam sa ajustati
dimensiunea spatiului de editare la volumul textului inserat, astfel incat intreg textul introdus sa fie
vizibil, iar fisierul needitabil ulterior generat sa fie complet.
Dupa finalizarea raportului de durabilitate, prin apasarea butonului
, managerul de proiect
este directionat catre fereastra de unde poate alege optiunile de trimitere spre verificare (catre
ofiterul de monitorizare), editare sau stergere.

.

Odata trimis spre verificare , raportul de durabilitate ajunge la ofiterul de monitorizare, fiind transmis
automat si catre registratura. Ofiterul de monitorizare are posibilitatea de a accepta raportul de
durabilitate in forma trimisa, sau de a-l retransmite beneficiarului cu observatii, in vederea
completarii/modificarii acestuia. Procedura se va repeta pana cand ofiterul de monitorizare va
considera ca raportul de durabilitate este conform si complet, cu mentiunea ca documentul isi va
pastra numarul de inregistrare primit la prima transmitere catre OI.
Dupa validarea documentului de catre ofiterul de monitorizare, acesta va fi transmis beneficarului,
care prin accesarea butonului
si il va retransmite catre OI prin butonul
de finantare;

, va descarca documentul, il va semna electronic
, fiind automat salvat in Arhiva contractului
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