Anexa I-2

RAPORTUL DE PROGRES nr 1
Perioada de raportare 12.10.2012-11.01.2013
1. POS CCE
2. Axa prioritară 2: Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare
3. Operaţiunea: Sprijin pentru start-up-rile şi spin-off-urile inovative
4. Date despre Beneficiar:

Numele Beneficiarului:
Adresa:

S.C. Cloud Systems S.R.L.

Mun. Gheorgheni, str. Teiului, nr 2, judetul Harghita

Director de proiect:
Tel, Fax, e-mail
CUI/Codul fiscal:

Ferencz
Laszlo-Botond,
laszlo.ferencz@gmail.com

tel.

0740.475.977,

fax

0378.102.826,

email

27798312

5. Detalii despre proiect:
ID / cod SMIS CNSR:
Numele proiectului:

1366/40773
Cercetare si punere in productie solutie OcSS-Open Cloud School System

Contract de finanţare nr.:

414/11.10.2012

Localizarea geografica a proiectului: (regiune judeţ, localitate):

Regiunea Centru, judet Harghita, Gheorgheni

6.

Măsuri recomandate în ultimul Raport de progres, şi/sau în Raportul privind vizita de
monitorizare/Raportul privind verificarea la faţa locului.

Măsura
Nu este cazul

Termen propus
Nu este cazul

Descrierea modului
de implementare
Nu este cazul

Termen realizat
Nu este cazul

Obs.
Nu este cazul

7. Stadiul proiectului:
Se va completa cu descrierea stadiului proiectului din punct de vedere fizic. Menţionăm faptul că, raportul de
progres este cerut cu periodicitatea din Contractul de finanţare, chiar dacă în perioada pentru care este completat
nu s-a efectuat nici o cheltuială.
7.1. Descrierea stadiului de implementare a proiectului
Activităţi
care se vor
reprograma2

5

6

Da, partial, cf.
Calendarului
activitatilor

Da, partial cf.
Calendarului
activitatilor

-

Nu

Da, partial, cf.
Calendarului
activitatilor

Da, partial, cf.
Calendarului
activitatilor

Nu este cazul

Nu

Nu

Nu

Nu este cazul

Nu

Nu

Nu

Partener

Realizat
anterior2

1

2

3

Nu este cazul

Nu

Nu este cazul

Activitate 1 –
Activităţi de
cercetare-dezvoltare
1.1.Elaborarea,
realizarea si
experimentarea
modelului pentru
produsul OcSS
1.2. Proiectarea,
realizarea si testarea
prototipului pentru
produsul OcSS
2.Activitati pentru
punerea in
productie a
rezultatelor
cercetarii

2.1.Achiziţia de
instrumente şi
echipamente TIC

Planificat
pentru
perioada de
raportare2
4

Realizat în
perioada de
raportare2

Nr. activ./subactiv./
Activităţi/ Subactivităţi1

Nu este cazul

Nu

Da, integral

Nu

Avand in vedere
intarzierea
evaluarii pentru
obtinerea
scrisorii de
garantie pentru
prefinantare
achizitiile au
fost amanate din
cauza lipsei
resurselor
financiare. Se
reprogrameaza
pentru perioada

Nr. activ./subactiv./
Activităţi/ Subactivităţi1

Partener

Realizat
anterior2

1

2

3

Planificat
pentru
perioada de
raportare2
4

Nu este cazul

Nu

Da, integral

Nu

Nu este cazul

Nu

Da,integral

Nu

Nu este cazul

Nu

Da, integral

Nu

Nu este cazul

Nu

Nu

Nu

Nu este cazul

Nu

Nu

Nu

Nu este cazul

Nu

Nu

Nu

Da, partial

Da,partial

2.1.1.Achizitie	
  si	
  
contractare	
  
echipamente
2.1.2.Livrare,	
  receptie	
  
si	
  punere	
  in	
  functiune

2.2.Achiziţia de active
fixe
necorporale – licente
si know how /
cunostinte tehnice
nebrevetate

2.3.Activitati de
realizare a
produsului
2.3.1. Elaborarea
documentatiei de
operare a produsului
OcSS
2.3.2. Executarea
seriei zero a
produsului OcSS

3.Activităti de
informare si
Nu este cazul Nu
publicitate privind
proiectul
4.Achizitie servicii de
consultantă
Nu este cazul Nu
pentru inovare –
Transfer tehnologic
5.Achiziţie servicii
suport pentru
inovare
5.1.Achiziţie şi
contractare servicii de

Realizat în
perioada de
raportare2

Activităţi
care se vor
reprograma2

5

6
urmatoare de
raportare

Da, partial

Nu

Nu este cazul

Nu

Nu

Nu

Nu este cazul

Nu

Nu

Nu

Se
reprogrameaza
Se
reprogrameaza
Avand in vedere
intarzierea
evaluarii pentru
obtinerea
scrisorii de
garantie pentru
prefinantare
achizitiile au
fost intarziate
din cauza lipsei
resurselor
financiare. Se
reprogrameaza
pentru perioada
urmatoare de
raportare

Se
reprogrameaza
pentru perioada
urmatoare de
raportare

Nr. activ./subactiv./
Activităţi/ Subactivităţi1

Partener

Realizat
anterior2

1

2

3

Planificat
pentru
perioada de
raportare2
4

Nu este cazul

Nu

Nu

Nu

Nu este cazul

Nu

Nu

Nu

Nu este cazul

Nu

Nu

Nu

Nu este cazul

Nu

Nu

Nu

Nu este cazul

Nu

Da, partial

Da, partial

suport pentru inovare
– studiu de piată
5.2.Livrare si receptie
servicii de suport
pentru inovare –
studiu de piată
5.3.Achizitie si
contractare servicii de
suport pentru inovare
– certificare
produs
5.4.Livrare si receptie
servicii de suport
pentru inovare –
certificare produs
6.Auditul proiectului
7.Managementul
proiectului

Realizat în
perioada de
raportare2

Activităţi
care se vor
reprograma2

5

6

1

În coloana 1 se vor trece toate activităţile din Cererea de Finanţare, 2.6. Calendarul activităţilor (inclusiv nr.
curent al activităţii aşa cum este în 2.6. Calendarul activităţilor).
2
În colanele 3, 4, 5 se va trece DA integral sau Da parţial sau NU, după caz, pentru acele
activităţi/subactivităţi care fac obiectul Raportului de progres. În toate cazurile se va expune clar şi concis
stadiul îndeplinirii activităţii/subactivităţii respective sau, dacă nu s-a realizat, motivul nerealizării (se
reprogramează pentru perioada următoare). În coloana 6 se vor trece în dreptul activităţilor reprogramate, acele
subactivităţi/ etape ce se vor executa în următoarea perioadă de raportare.
Se vor trece toate datele de la începutul proiectului şi până la momentul la care se referă perioada de
raportare astfel încât să se poată identifica progresul proiectului.

7.2. Rezultatele obţinute până în acest moment
Denumirea
rezultatului1
1
1 model elaborat
prototip OcSS

Nr. activ./subactiv./
Activităţi/
Subactivităţi2
2
1.1.Elaborarea,
realizarea si
experimentarea
modelului pentru
produsul OcSS

1 contract servicii
de informare si
publicitate nr.287
din 23.10.2012

5. Activităti de
informare si
publicitate privind
proiectul

1 Anunt de presa la
demararea
proiectului

5. Activităti de
informare si
publicitate privind
proiectul

Documentul
care atestă
rezultatul3
3
Raport de
cercetare
Contract nr. 287
din data de
23.10.2012 cu
S.C. Eurofinance
Acces&Consulti
ng S.R.L.
Anunt de presa
publicat in
Informatia
Harghitei in data

Anticipat în CF
aprobată

Realizat
anterior

4

5

Realizat în
perioada de
raportare
6

1

0

1

1

0

1

1

1

0

de 16 noiembrie
2012
1

Se trec rezultatele obţinute până în acest moment, anticipate sau nu în Cererea de finanţare aprobată, cap. 2.3
DESCRIEREA PROIECTULUI, la Descrierea rezultatelor anticipate în urma implementării proiectului cu
excepţia rezultatelor cercetării, a serviciilor, echipamentelor Cd şi IT, activelor necorporale şi lucrărilor .
2
Se trece numărul şi denumirea activităţii din care provine rezultatul, aşa cum sunt specificate în tabelul 2.6
Calendarul activităţilor.
3
Se trece numele, numărul şi data documentului care atestă obţinerea rezultatului (ex. contract de achiziţie
nr…/din.., proces verbal de recepţie nr…/ din.., proces verbal de avizare internă a unui studiu de cercetare, a
unui serviciu prestat de un terţ, etc.).
4
În colanele 4,5 şi 6 se va trece cantitatea anticipată/ realizată pentru fiecare rezultat.
NOTĂ: Orice activitate desfăşurată se încheie cu un rezultat (studiu, prototip, proiect tehnic, aviz de
construcţie, contract de servicii/furnizare produse etc., echipamente/utilaje etc., brevet, soft-uri
Se vor trece toate datele de la începutul proiectului şi până la momentul la care se referă perioada de
raportare astfel încât să se poată identifica progresul proiectului.

Se detaliază rezultatele pe următoarele:
REZULTATUL CERCETĂRII
Dacă proiectul presupune activităţi de cercetare:
Denumirea rezultatului cercetării
Nr. Procesul verbal de avizare
(studiu, documentaţie execuţie,
internă/procesul verbal de recepţie
prototip, teste şi încercări etc.) – se
(după caz) – se anexează procesele
anexează rezumatul rezultatului
verbale
cercetării
1 model elaborat pentru produsul
Proces
avizare
rezultate
nr.
informatic OcSS ( partial)
1/10.01.2013

Raport de activitate nr. 1/10.01.2013

Documentaţii/livrab
ile recepţionate în
urma serviciilor

Departamentul care
utilizează rezultatele
serviciului

Proces verbal predare
primire semnat / Proces
verbal de recepţie

1 anunt de presa
demarare proiect

Departamentul
administrativ

Proces verbal nr 1 de predare
primire anunt de presa
demarare proiect

ECHIPAMENTE CD şi IT (active corporale şi obiecte de inventar)
Dacă proiectul presupune livrare de echipamente
Documentaţie
ataşată la
dosarul
Inventariat ca
proiectului
item separat
Departament unde a
Echipament
(dosarul
(cu nr. de
fost instalat
achiziţiei,
identificare)
contract
semnat)

În funcţiune
Da/Nu

SERVICII
Dacă proiectul presupune servicii:
Documentaţie
ataşată la
dosarul
Tip serviciu
proiectului
(dosarul
achiziţiei,
contract semnat)
Dosar achizitie
Servicii de informare
contract nr.
si publicitate
287/23.10.2012

Nr. Raportului de activitate al echipei
de cercetare – se anexează raportul
de activitate

Proces verbal predare
primire semnat / Proces
verbal de recepţie şi punere
în funcţiune

Departament unde
a fost instalat

În funcţiune
Da/Nu

NECORPORALE
Dacă proiectul presupune livrare de active necorporale
Documentaţie
ataşată la
dosarul
Inventariat ca
proiectului
item separat
Tip necorporal
(dosarul
(cu nr. de
achiziţiei,
identificare)
contract
semnat)

Proces verbal predare
primire semnat / Proces
verbal de recepţie şi
punere în funcţiune

LUCRĂRI
Dacă proiectul presupune lucrări
Certificat Urbanism – se anexează copia la raportul de progres
Autorizaţie de construire – se anexează copia la raportul de progres
Raportul dirigintelui de şantier – se anexează copia la raportul de progres
Proces Verbal semnat de ISC pentru faze determinante – se anexează copia la raportul de progres
7.3. Aspecte legate de mediul înconjurător (dacă este cazul)
In cadrul documentatiilor de achizitii au fost solicitate echipamente care sa protejeze mediul inconjurator

7.4. Aspecte legate de egalitatea de şanse (dacă este cazul)
Proiectul este conform cu principiul egalitatii de sanse. In toate procedurile de achizitii desfasurare au fost respectate
principiile egalitatii de sanse. Accesul la postul liber din cadrul echipei de cercetare s-a facut fara discriminari de orice tip.

7.5. Probleme identificate la nivelul proiectului (dacă este cazul)
Activitatea
(inclusiv nr. acesteia
din 2.6 Calendarul
activităţilor)

Descrierea problemei

Soluţie/propunere pentru rezolvare

Termene

Se vor trece toate datele de la începutul proiectului şi până la momentul la care se referă perioada de
raportare astfel încât să se poată identifica progresul proiectului.
7.6. Modificări propuse faţă de ceea ce s-a stabilit în Contractul de finanţare (condiţionate de
aprobarea OI)
Modificări operate
Act adiţional/Notificare
Notificare nr. 1

Obiectul actului adiţional/Notificării
Modificare responsabil financiar

Notificare nr. 2

Angajare post liber senior programmer

Notificare nr. 3

Modificare grafic de rambursare

Motivaţia
Din cauza unor motive personale,
responsabilul financiar desemnat prin
contractul de finantare a renuntat la
activitatea de proiect, necesitand
inlocuirea.
S-a realizat angajarea unui senior
programmer conform cerintelor din
proiect
Avand in vedere intarzierea data de
evaluarea in vederea obtinerii
prefinantarii, S.C. Cloud Systems
S.R.L. nu a putut derula toate
achizitiile conform graficului de
activitati si a amanat depunerea cererii
de rambursare.

Modificări previzionate
Nu este cazul

7.7. Vă rugăm să precizaţi stadiul la care se află achiziţiile publice conform calendarului stabilit în
cererea de finanţare (se trec toate achiziţiile care încep/se derulează/s-au finalizat):

Nr.
crt.
1
2
3

4

Obiectul
contractului/
Acordului-cadru
pentru realizarea
proiectului1

Achizitie
echipamente TIC
Achizitie licente

Valoarea
estimată2
(Lei)

26.230,00
1.200,00

Achizitie know 70.000,0
how / cunostinte
tehnice
nebrevetate
Achizitie servicii 344.000,00
de
consultanta
pentru inovare -

Procedura
de achiziţie
publică
aplicată
Conform
legislatiei in
vigoare
Conform
legislatiei in
vigoare
Conform
legislatiei in
vigoare

Conform
legislatiei in
vigoare

Data estimată
pentru începerea
procedurii

Data estimată
pentru
finalizarea
procedurii

Luna 1

Luna 1

Luna 1

Luna 1

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Stadiul aplicării
procedurii de
achiziţie
publică3/derulari
contractului
Nerealizat
Nerealizat
Nerealizat

Nerealizat

5

6

7

transfer
tehnologic
Achizitie servicii 40.000,00
suport
pentru
inovare
cercetare de piată
Achizitie servicii 10.000,00
suport
pentru
inovare
certificare produs

Conform
legislatiei in
vigoare

Luna 8

Luna 8

Conform
legislatiei in
vigoare

Luna 10

Luna 10

Nerealizat

Nerealizat

Procedura
finalizata cu
contract nr 287 din
Achizitie servicii
data de 23.10.2012
Conform
informare
si
legislatiei in
cu S.C.
Luna 1
Luna 1
publicitate
(cu 30.000,00
vigoare
Eurofinance
privire la proiect)
Acces&Consulting
S.R.L., CUI
17110075
1
Obiectul contractului trebuie să se refere la servicii, lucrări, furnizare produse. Se vor trece toate achiziţiile
prevăzute în tabelul 3.4 cererea de finanţare aprobată, urmând ca la fiecare raport de progres să se completeze
stadiul de aplicare a procedurii de achiziţie. La finalizarea contractului se menţionează nr./data Procesului
Verbal de recepţie şi Procesul verbal de punere în funcţiune, după caz
2
La valoarea estimată se va trece valoarea din tabelul 3.4 cererea de finanţare aprobată până se semnează
contractul. După semnarea contractului se trece valoarea reală a acestuia, specificând suma fără TVA şi separat
TVA.
3
În cazul în care procedura s-a încheiat cu un contract, se va trece numele contractorului şi CUI-ul, nr.
contractului şi data semnării.
* Notă:
Se va completa o declaraţie pe propria răspundere (semnată de reprezentantul legal al Beneficiarului) prin
care se va atesta că respectiva achiziţie publică s-a realizat în condiţiile respectării legislaţiei în vigoare.
Se va ataşa la raportul de progres câte o copie a fiecărui contract de achiziţie încheiat.
Se vor trece toate datele de la începutul proiectului şi până la momentul la care se referă perioada de
raportare astfel încât să se poată identifica progresul proiectului.
8.

Indicatori:

Indicator
1
Indicatori de realizare
Număr echipamente
achizitionate ca urmare
a proiectului
Numar brevete/knowhow/rezultate de
cercetare introduse in
productie
Număr de licențe
achiziționate

Valoarea indicatorului
stabilită prin contract

Valoarea indicatorului
obţinută în perioada de
raportare (trimestru)

Valoarea indicatorului
obţinută până în prezent
(cumulat de la data începerii
proiectului)
UM
Cantitate
6
7

UM
2

Cantitate
3

UM
4

Cantitate
5

bucata

4

bucata

0

bucata

0

pachet

1

pachet

0

pachet

0

bucata

11

bucata

0

bucata

0

Loc de
munca

3

Loc de
munca

4

Loc de
munca

4

Indicatori de rezultat
Locuri de munca create

datorită proiectului
(număr)
Locuri de munca
menţinute datorită
proiectului (număr)

Loc de
munca

Contribuţia privată a
solicitantului la proiect
(Lei)

contributie

Cereri de brevete
rezultate din proiect
(numar)

Cerere
brevet

Număr de clienţi

client

Loc de
munca

0

Loc de
munca

0

contributie

3.067,60

contributie

3.067,60

0

Cerere
brevet

0

Cerere
brevet

0

35

client

0

client

0

0

72.713,77

9. În perioada de raportare proiectul intră sub incidenţa ajutorului de stat „de minimis”? Da

10. În această perioadă de raportare proiectul a generat venit?
Total venituri obţinute anterior

Total venituri obţinute pentru
perioada de raportare

Da

Nu

Nu

Total venituri obţinute până la
momentul elaborării cererii de
rambursare

Nu este cazul
Reprezentant legal al Beneficiarului,

Director de proiect,
Data:11.01.2013

