
Anexa nr. 2 

FIŞA PARTENERULUI 

Denumire organizaţie   

Tipul organizatiei  

Cod de înregistrare fiscală   

Număr de înregistrare în Registrul 
Comerţului   

Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi 
Fundaţiilor 

Cod CAEN principal   

Data înfiinţării   

Sediu social si date de contact 

(adresă, tel., fax, e-mail, pagina web) 

  

  

Reprezentant legal 

(nume, prenume, data nasterii, CNP, 
telefon, fax, e-mail, poziţia în 
organizaţie) 

  

  

Persoana de contact 

(nume, poziţia în organizaţie) 
 

Cont bancar 

IBAN Cont Banca Sucursala Adresa sucursala SWIFT 

      

Descrierea activităţii 
organizatiei, relevantă pentru 
acest proiect  

Experienta relevantă în 
activitatea/activitățile în care va 
fi implicat partenerul  

Exercitii financiare 



Anul 2015   

Număr mediu de salariați   

Cifra de afaceri (agenti 
economici) 

  

Venituri totale (ONG)  

Anul 2016   

Număr mediu de salariați   

Cifra de afaceri (agenti 
economici) 

  

Venituri totale (ONG)  

Anul 2017   

Număr mediu de salariați   

Cifra de afaceri (agenti 
economici) 

  

Venituri totale (ONG)  

Anul 2018  

Număr mediu de salariați  

Cifra de afaceri (agenti 
economici)  

Venituri totale (ONG)  

Finantari anterioare 

Cod SMIS   

Titlul proiectului    

Nr. inregistrare contract   

Data semnare  

Data incepere  

Data finalizare  



Valoarea totala proiect  

Eligibil Proiect 
Eligibil Proiect = contribuție finanțator + buget de stat + 
contribuție eligibilă beneficiar 

Eligibil Beneficiar 
Eligibil Beneficiar = contribuție finanțator + buget de stat 
+ contribuție eligibilă beneficiar (aferentă membrului dacă 
proiectul a fost implementat in parteneriat) 

Sprijin Beneficiar 

Sprijin Beneficiar = contribuție finanțator + buget de stat 
(aferentă membrului dacă proiectul a fost implementat in 
parteneriat sau aferentă beneficiarului, dacă a fost un 
singur beneficiar) 

In cazul in care proiectul a avut un singur beneficiar, se va introduce aceeași 
suma in coloanele  Eligibil Proiect și Eligibil Beneficiar. 
 

Rambursare efectiva  

Entitate finantatoare  

Moneda (lei)  

Curs de schimb  

Data curs de schimb  

Obiective 
 Va rugam sa detaliați obiectivul general precum si 
obiectivele specifice ale proiectului/proiectelor 
implementate anterior. 

Rezultate 
Va rugam sa detaliați rezultatele concrete obținute ca 
urmare a implementării proiectului, in special cele 
referitoare la grupul țintă si  localizarea acestuia. 

Activitati finantate 
Va rugam sa detaliați activitățile (masurile furnizate 
membrilor grupului țintă) realizate in cadrul proiectului 
implementat anterior.  

Masura de ajutor de stat (se 
completeaza doar daca este 
cazul) 
Baza legala nationala: 
- Denumirea masurii de ajutor 
- Denumire act juridic 
- Număr  
- An 

 



Baza legala comunitara – se 
completeaza doar pentru ajutor 
de stat: 
- Baza legala comunitara 
- Masura CE 
- Numar  
- An 

 

Asistenta solicitata  

Titlu   

Informații înregistrare solicitare  

Valoare totală proiect  

Eligibil proiect  

Moneda (lei)  

Curs de schimb  

Data curs de schimb  

Obiective 
 Va rugam sa detaliați obiectivul general si obiectivele 
specifice ale proiectului/proiectelor pentru care solicitati 
finantare. 

Rezultate 
Va rugam sa detaliați rezultatele proiectului/proiectelor 
pentru care solicitati finantare. 

Activitati finantate 
Va rugam sa prezentati o scurta descrieire a activitatilor si 
grupul tinta aferente proiectului/proiectelor pentru care 
solicitati finantare 

  

Notă:  

Informaţiile furnizate se consideră a fi conforme cu realitatea și asumate pe propria 
răspundere de reprezentantul legal. 

  

Data,                                                                                            Reprezentant legal, 

                                                                                                       Nume şi prenume, 
                                                                                                    __________________ 
                                                                                                    Semnătura şi ştampila 


