
Tutorial de completare a Tab-ului „PARTENERI” din ActionWeb

Pasul 1  - Declararea implementării în parteneriat a proiectului dumneavoastră.

În TAB-ul “PARTENERI” se va bifa “DA” la secțiunea “PARTENERII IMPLICAŢI ÎN DERULAREA PROIECTULUI”, după care se va apăsa butonul 

“Salvează”. (fig.1)

fig. 1



După apăsarea butonului “Salvează”, se pot completa câmpurile cu informații aferente partenerilor dumneavoastră. (fig.2)

fig. 2



Pasul 2 - completarea câmpurilor cu informațiile solicitate de sistem pentru partener.

ATENTIE ! 
În această secțiune TOATE câmpurile sunt obligatorii. 

După completarea câmpurilor, va trebui selectat “Tipul partenerului”, “Regiunea / Tara”, precum și încadrarea acestuia în categoriile eligibile, 

conform Ghidului Solicitantului. Sistemul permite selectarea unei singure categorii pentru fiecare dintre aceste câmpuri (fig. 3).

fig.3

Pasul 3 – completarea secțiunii “ALTE INFORMATII”.

În cele câmpurile aferente ultimilor 3 ani pentru care se solicita Cifra de afaceri/venituri totale se vor introduce doar valori numerice, iar 

separatorul zecimal acceptat va fi caracterul “.” (punct) (fig.4).

Fig.4



ATENTIE !

În cazul în care partenerul respectiv nu are vechime suficientă pentru a completa toate câmpurile din rubrica “Cifra de afaceri/venituri totale 
pe ultimii 3 ani”, câmpurile aferente se  vor completa cu “0” (zero).
În cazul în care partenerul respectiv nu a mai beneficiat de finanțări anterioare (sau nu doriți să completați), la întrebarea: “Ați beneficiat de 
asistenţă nerambursabilă din fonduri publice sau de împrumut din partea Institutelor Financiare Internaţionale în ultimii 3 ani, relevantă 
pentru domeniul proiectului?” se va bifa “NU”.

În acest moment sistemul permite salvarea partenerului.

Pasul 4 – completarea finanțării/finanțărilor anterioare.

Pentru a descrie finanțările anterioare, la întrebarea: “Ați beneficiat de asistenţă nerambursabilă din fonduri publice sau de împrumut din partea 

Institutelor Financiare Internaţionale în ultimii 3 ani, relevantă pentru domeniul proiectului?” se va bifa “DA”.

În acest moment sistemul permite salvarea partenerului.

IMPORTANT !

Detalierea finanțații anterioare se poate face ori imediat după salvarea partenerului ori după salvarea TUTUROR partenerilor. 
Pentru definirea finanțării anterioare din câmpul “Denumirea Partenerului” se va selecta partenerul pentru care se introduc informațiile.

ATENTIE !

În câmpurile “Valoarea totală a proiectului” și “Valoarea angajată în proiect” se vor introduce doar valori numerice, iar separatorul zecimal
acceptat va fi caracterul “.” (punct).



După completarea câmpurilor aferente finanțării anterioare se apăsa butonul "Creează finanțare anterioara" (fig. 6).
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Salvarea corectă a secțiunii “Finanţare anterioară” se poate verifica prin 2 elemente:

1. Câmpurile care conțin informațiile introduse de dumneavoastra vor avea culoarea gri;

2. Fundalul secțiunii va avea culoarea verde’

3. În partea dreaptă în rubrica “Acțiuni” apare butonul “Anulează finanţare anterioara” (fig. 7).
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