APEL PENTRU PROIECTE COMUNE
MAI 2010

1 iunie 2010

1

CONDUCĂTOR DE
PROIECT

RESPONSABIL DE
PROIECT

PARTENERI
Persoana JURIDICĂ

Inainteaza
propunerea

Asigura
conducerea
proiectului

Conducatorul de
proiect este
desemnat de
parteneri in baza
unei

Persoana FIZICĂ desemnata
de Conducatorul de proiect

IMPUTERNICIRI
(inclusa in propunerea
de proiect)

Reprezinta
partenerii
1 iunie 2010

2

STRUCTURA UNEI PROPUNERI DE PROIECT

DOCUMENTE INSOTITOARE

Adresa de inaintare

1 iunie 2010

Declaraţiile de eligibilitate
Declaraţia de nefinanţare a aceloraşi
activităţi din alte surse bugetare
Declaraţia privind neimplicarea ajutorul de
stat/Declaraţie privind respectarea schemei de
ajutor de stat
Imputernicirea conducătorului de proiect
din partea partenerilor (unde este cazul)
Declaraţie privind aplicarea regimului de
protecţie a informaţiilor clasificate
3

Formularul A1- Informaţii financiare generale

FORMULARE DE OFERTARE

OBS.

Semnat si stampilat de Repr. legal

Formularul A2 - Profilul organizaţiei participante
Repr. legal/partener

OBS.

Lista personal - Repr. legal si Resp. proiect
CV-uri echipa (RO si EN) – semnatura personala
Lista echipamente (CD) - Repr. legal si Resp. proiect
Formularul A3 (CD) –Planul de realizare a proiectului

OBS.

Plan de realizare
Cronologia si durata activitatilor
Repr. legal si Resp. proiect

Formularul B: Descrierea detaliată a proiectului
RO si EN
un tip pt. proiecte CD
un tip pt proiecte AS

1 iunie 2010

4

Anexa 2 cuprinde indicatii asupra modului de completare a formularelor

• Propunerea trebuie inaintata de catre o persoana imputernicita

Autoritatea contractanta poate solicita si alte documente (ex. ROF, bilant )

• Semnarea Planului de realizare de catre TOTI partenerii este necesara doar
in faza de contractare
Informatia cu privire la proiect trebuie sa cuprinda si contributia partii romane si
cea a echipei CEA

• EXISTENTA TUTUROR DOCUMENTELOR SI FORMULARELOR CONSTITUIE
CONDITIE DE ELIGIBILITATE !

1 iunie 2010
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Propunerile de proiect vor fi transmise atat in
format electronic (CD) cat si pe suport hartie.

Domeniul
Acronimul propunerii

Institutia coord. (localitatea)

FORMULARE A
FORMULARE B
DOCUMENTE
INSOTITOARE

“Nu deschideti- Propunere de proiect
in cadrul Acordului General de
Cooperare Stiintifica dintre IFARomania si CEA-Franta”

1 iunie 2010
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