
 

Fisa de informatii PARTENER 
 

 

Informatii despre organizatie 

Denumire organizatie  

Adresa posta electronica  

Cod de inregistrare fiscala  

Numar de inregistrare in 

registrul comertului 

 

Anul infiintarii  

Adresa postala  

Cod postal  

Localitate  

Judet  

Regiune  

Tipul Solicitantului 

(se va bifa varianta aplciabila) 

 Persoane juridice de drept public; 

 Persoana juridice de drept privat; 

 Persoane juridice de drept privat si utilitate publica; 

 Persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial; 

Descrierea activitatii 

partenerului, relevanta pentru 

acest proiect 

 

 

 

 

Experienta relevanta a 

partenerului pentru acest 

proiect 

 

 

Reprezentant legal 

Prenume, Nume  

Functie  

Date financiare ANUL 2013 (N-3) 

Numarul mediu de angajati  

Cifra de afaceri/venituri din 

activitati fara scop patrimonial / 

Buget institutie publica 

 

Profitul net al exercitiului 

financiar / Excedent (conform 

bilant) 

 



Pierderea exercitiului financiar / 

Deficit (conform bilant) 

 

Date financiare ANUL 2014 (N-2) 

Numarul mediu de angajati  

Cifra de afaceri/venituri din 

activitati fara scop patrimonial / 

Buget institutie publica 

 

Profitul net al exercitiului 

financiar / Excedent (conform 

bilant) 

 

Pierderea exercitiului financiar / 

Deficit (conform bilant) 

 

Date financiare ANUL 2015 (N-1) 

Numarul mediu de angajati  

Cifra de afaceri/venituri din 

activitati fara scop patrimonial / 

Buget institutie publica 

 

Profitul net al exercitiului 

financiar / Excedent (conform 

bilant) 

 

Pierderea exercitiului financiar / 

Deficit (conform bilant) 

 

Asistenta financiara nerambursabila primita in prezent  sau anterior din fonduri publice 

Ati beneficiat de asistenta 

nerambursabila din fonduri 

publice sau de imprumut din 

partea Institutelor Financiare 

Internationale in ultimii 3 ani, 

relevanta pentru domeniul 

proiectului? (maxim 2 proiecte) 

   DA 

   NU 

Daca ati bifat DA, va rugam sa completati informatiile de mai jos pentru 2 (DOUA) proiecte. 

Daca aveti mai multe proiecte implementate sau in implementare, va rugam sa completati 

date pentru cele relevante pentru specificul proiectului de față!!! 

 

 PROIECTUL NR. 1 

Titlul proiectului ( conform 

contractului de finantare) 

 

ID- ul proiectului (acordat de 

institut ia finantatoare) 

 

Calitatea avuta in cadrul 

proiectului (solicitant sau 

partener) 

 



Obiectivul proiectului  

Stadiul implementarii 

proiectului 

 

Rezultatele partiale sau finale 

ale proiectului 

   

Valoarea totala a proiectului  

Sursa de finantare (bugetul de 

stat , local,surse externe 

nerambursabile, surse 

externe rambursabile, etc) 

 

Numele institutiei finantatoare  

Valoarea angajata in proiect 

(Valoarea eligibila a activitatilor 

desfasurate in proiect) 

 

 PROIECTUL NR. 2 

Titlul proiectului ( conform 

contractului de finantare) 

 

ID- ul proiectului (acordat de 

institut ia finantatoare) 

 

Calitatea avuta in cadrul 

proiectului (solicitant sau 

partener) 

 

Obiectivul proiectului  

Stadiul implementarii 

proiectului 

 

Rezultatele partiale sau finale 

ale proiectului 

 

Valoarea totala a proiectului  

Sursa de finantare (bugetul de 

stat , local,surse externe 

nerambursabile, surse 

externe rambursabile, etc) 

 

 

  

Numele institutiei finantatoare  

Valoarea angajata in proiect 

(Valoarea eligibila a activitatilor 

desfasurate in proiect) 

 

 PROIECTUL NR. 3 

Titlul proiectului ( conform 

contractului de finantare) 

 

ID- ul proiectului (acordat de 

institut ia finantatoare) 

 

Calitatea avuta in cadrul  



proiectului (solicitant sau 

partener) 

Obiectivul proiectului  

Stadiul implementarii 

proiectului 

 

Rezultatele partiale sau finale 

ale proiectului 

 

Valoarea totala a proiectului  

Sursa de finantare (bugetul de 

stat , local,surse externe 

nerambursabile, surse 

externe rambursabile, etc) 

 

Numele institutiei finantatoare  

Valoarea angajata in proiect 

(Valoarea eligibila a activitatilor 

desfasurate in proiect) 

 

 

 
Indicati activitatilor ce urmeaza a fi desfasurate de institutia dumneavoastra :  

Denumire 

activitate/subactivitate  

1.  

Data inceperii-an, luna  

 

Data finalizarii-an, luna  

Detailerea activitatii  

Rezultate previzionate  

Amplasament   

 

 
Denumire 

activitate/subactivitate  

 

Data inceperii-an, luna  

Data finalizarii-an, luna  

Detailerea activitatii  

Rezultate previzionate  

 

Amplasament   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


