
 

 

Anexa I CERERE DE FINANȚARE 

Structură cerere de finanţare ce se completează direct în platformă: 

1. Codul de înregistrare a proiectului  

Acesta este generat automat de către platformă în momentul inițierii propunerii de proiect. 

 

2. Informații generale 

Sunt solicitate următoarele informații despre parteneriatul internațional al proiectului: 

- Titlul proiectului 

- Numărul proiectului EUREKA Tradiţional (Network)  

- Codul de identificare pentru proiectul EUREKA-Cluster 

- Scurtă descriere a proiectului  

- Acronimul proiectului 

- Se specifică dacă a fost generat în cadrul unei Umbrele EUREKA  

- Numărul total de parteneri 

- Numărul de parteneri …………..din România  

 

3. Buget și durată  

Se vor preciza conform EUREKA Project Form și Full Poject Proposal pentru cluster: 

- Bugetul proiectului internaţional (euro) 

- Bugetul proiectului pentru coordonatorul din România (euro) 

- Bugetul proiectului pentru partenerii din România (euro) 

- Data de început a proiectului internaţional 

- Data de finalizare a proiectului internaţional 

- Durata în luni a proiectului 

 

4. Domeniile de încadrare a proiectului  

Se face selecţie pentru domeniile de specizare inteligentă, domeniile de prioritate publică şi 

domeniile tematice EUREKA, conform Anexei II.  

 

5. Documente propunere internaţională 

 

Se vor încărca documentele: 

- EUREKA Project Form, pentru proiectele EUREKA Tradiţional (Network) 



 

 

- Full Project Proposal, pentru proiectele EUREKA-Cluster și scrisoarea de acceptare din 

partea clusterului 

6. Informații despre partenerii proiectului 

 

În această secţiune sunt solicitate informaţii pentru membrii consorțiului din România. 

Pentru organizațiile implicate în proiect vor fi furnizate informațiile: 

Instituţie   

Reprezentant legal    

Statut instituţie 

Întreprindere 
Mare Mijlocie Mică 

   

Tip Întreprindere 
Autonomă Legată Parteneră   

   Mijlocie Mică 

Organizație de cercetare 

parteneră  
   

Tip de persoană 

juridică** 
  Act de constituire  

Cod 

CAEN 

principal 

  CUI  

Adresa   
Localitate / 

Judeţ 
  

Telefon   Fax   Email   

Web site   

Indicatori pentru întreprinderi: 

Cifra de afaceri (din situaţiile financiare anuale în lei)  

Media profitului net pe ultimi trei ani (lei)  

Total active (lei)  

Număr salariaţi  

Director de proiect coordonator/ Responsabil de proiect partener 

Numele   Prenumele   CNP  

Gradul 

ştiinţific 
  Funcţia    

 

7. Lista personalului cheie 
 

Nume și 

prenume 

Funcția în 

proiect 

Grad 

științific 

An naştere CNP CV sau link 

CV 

Nr luni 

lucrate  

       

       

8. Contribuția financiară a țărilor membre ale consorțiului  

Informaţii privind contribuţia financiară a ţărilor participante la proiect: 

- Ţara 

- Contribuţia % 



 

 

 

9. Planul de realizare al proiectului   

 

Anul 

Etape/ 

Activităţi/ 

Parteneri 

Denumire  

Coordonator/

partener din 

România 

Categorie activitate 

(anexa III) 

Procent  

activitate 

finanţată 

Termen 

Rezultate/ 

Documente de 

prezentare a 

rezultatelor 

Buget 

necesar 

Finanţare de 

la buget conf. 

schema ajutor 

de stat 

Finanțare 

surse proprii 

conf. schema 

ajutor de stat 

1 2 4 5 6 7 8 9=10+11 10=9*6 11 

  Etapa 1                 

  ……                 

  Etapa N                 

Total          

 2020 

Etapa N+1 

raportarea 

efectelor 

economice                 

 2021 

Etapa N+2 

raportarea 

efectelor 

economice                 

2022 

Etapa N+3 

raportarea 

efectelor 

economice         

  Total  proiect         

 

 

 

 



 

 

 

10. Bugetul proiectului categorii de cheltuieli 

 

 Se completeză devizul privind categoriile de cheltuieli pentru finanţarea de la buget şi din contribuţie proprie. 

 

 Categorii de cheltuieli Finanțare buget 

(lei) 

Finanțare contribuţie 

proprie(lei) 

Total 

(lei) 

1 Cheltuieli cu personalul     

2 Cheltuieli cu logistica din care:    

 a. Cheltuieli de capital     

 b. Cheltuieli cu stocurile    

 c. Cheltuieli cu serviciile executate de terți    

3 Cheltuieli de deplasare *    

4 Cheltuieli de regie     

 TOTAL (1+2+3+4)    

*Cheltuieli de deplasare se decontează din contribuţie proprie 

11. Bugetul proiectului pe ani 

 

Coordonator/ 

Partener 

 

 

Finanțare buget (lei) 

 

 

Finanțare alte surse (lei) 

 

 

Total(lei) 

Procent 

Coordonator/ 

Partener  

2016 2017 2018 2019 Total 2016 2017 2018 2019 Total 2016 2017 2018 2019 Total % 

Coordonator 

 (CO) 

                                

Partener 1                                 

Partener... n                                 

Total                                 



 

5 

 

 

12. Declarații de eligibilitate 

 

Aceste documente se încarca în platformă semnate şi stampilate: 

 

Numar 

anexă 

Denumire Coordonator proiect/ 

Agent economic/ 

Organizație de 

cercetare 

V.1 Declarație privind încadrarea 

întreprinderii în categoria 

întreprinderilor mici, mijlocii şi mari 

Agent economic 

V.2A Declaraţie privind încadrarea în 

definiţia organizaţiei de cercetare. 

Condiţii cumulate 

Organizaţia de 

cercetare 

V.2B Declaraţie privind încadrarea în 

definiţia organizaţiei de cercetare 

Organizaţia de 

cercetare 

V.3 Declarație pe propria răspundere 

privind eligibilitatea întreprinderii 

Agent economic 

V.4 Declarație pe propria răspundere 

privind eligibilitatea organizaţiei de 

cercetare 

Organizaţia de 

cercetare 

V.5A Declaraţie în vederea certificării 

efectului stimulativ pentru întreprinderi 

mari 

Agent economic 

întreprindere mare 

V.5B Declaraţie în vederea certificării 

efectului stimulativ pentru IMM 

Agent economic IMM 

V.6 Declarație privind nefinanțarea din alte 

surse 

Coordonator proiect 

V.7 Declaraţie privind participarea 

întreprinderii 

Coordonator proiect 

V.8 Declaraţie RPC Coordonator / 

parteneri proiect 

 

      

 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


