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ANEXA Nr. 2 - FISA PARTENERIATULUI  

 

FISA PARTENERIATULUI 

I. DENUMIRE 
INSTITUTIE/FACULTATE/DEPARTAMENT 
ACRONIM  

 

II. COD INREGISTRARE FISCALA/      
CODUL TVA 
Anul infiintarii 

 

III. DATE CONTACT 
(adresa, tel., fax, e-mail) 
 

 

IV. ROLUL SI RESPONSABILITATILE IN CADRUL PROIECTULUI  
(se bifeaza cu X) 
4a) LIDER DE PARTENERIAT   
4b). PARTENER   
4c). ALTUL (precizati)  

Scurta decriere a activitatii 
organizatiei, relevanta in raport cu 
proiectul 

(Vă rugăm să descrieţi pe scurt dacă în obiectul de activitate al organizaţiei se regăsesc 
activitati de natura celor care sunt necesare implementării/participarii in cadrul proiectului, 
conform cu scopul, obiectivele şi activităţile la care doriţi să fiţi partener) 

Experință relevantă a partenerului 
pentru domeniul proiectului 

(Va rugam sa descrieti succint experienta care va recomanda in cadrul proiectului, 
surprindeti daca implicarea ca partener aduce plusvaloare proiectului si rezultatelor 
urmarite a fi atinse) 

Rolul, responsabilitatile in cadrul 
proiectului  

(Vă rugăm să descrieţi activitatile si subactivitatile pe care intentionati sa le implementati 
in cadrul proiectului, modul de implicare in proiect, evidentiand relevanta cu scopul, 
obiectivele proiectului si utilitatea pentru indeplinirea cu succes a activitatilor/indicatorilor 
proiectului asumati) 

Capacitatea operationala – resurse 
umane, materiale, alte resurse 
alocate in cadrul proiectului  

(Vă rugăm să nominalizati si sa descrieţi succint resursele umane implicate in activitatile 
proiectului, sa prezentati pe scurt experienta profesionala relevanta si justificata in raport 
cu scopul, obiectivele proiectului) 
Descrieti resursele materiale proprii puse la dispozitia proiectului (de ex.spatii derulare 
cursuri, echipamente IT, infrastructura administrativa etc.) si evidentiati necesitatea 
acestora pentru a contribui la buna implementare a proiectului). 

 
 
 
Capacitatea financiara  

An 2015 
Nr. mediu angajati: 
Cifra afaceri/Venituri totale: 

An 2016 
Nr. mediu angajati 
Cifra afaceri/Venituri totale: 

An 2017 
Nr. mediu angajati: 
Cifra afaceri/Venituri totale: 

Finantati anterioare (informaţii şi detalii privind asistenţa financiară nerambursabilă primită în ultimii 3/5 ani, raportată la data 

depunerii cererii de finanţare din fonduri publice sau alte surse financiare de către partener). 
Pentru fiecare proiect, va rugam mentionati: 

o Titlul proiectului (conform 
contractului de finanţare) 

 

o ID-ul proiectului (acordat de 
instituţia finanţatoare) 
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o Calitatea avută în cadrul proiectului 

(solicitant sau partner) 
 

o Obiectivul proiectului  

o Stadiul implementării proiectului  

o Rezultatele parţiale sau finale ale 
proiectului 

 

o Sursa de finanţare (bugetul de stat, 
local, surse externe nerambursabile, 
3 surse externe rambursabile) 

 

o Numele instituţiei finanţatoare  

o Valoarea angajată (cheltuită) în 
proiect 

 

 

 

Numele şi prenumele reprezentantului legal                                                                       Data  

…………………………………………………………………. 

Semnătura ………………………….. 

Ştampila 


