
INSTRUCȚIUNI SI RASPUNSURI PRIVIND INTRODUCEREA CERERII 
DE FINANȚARE IN CADRUL APLICATIEI ACTIONWEB 

 

 Pentru a nu intampina probleme, potentialii beneficiari ar trebui sa 

incerce accesarea sistemului cu browser-ul de internet Mozilla Firefox sau 

Google Chrome. 

  

 Daca s-au introdus datele gresit si nu mai pot fi modificate, va 

rugam sa introduceti din nou proiectul. Se pot copia datele corect introduse 

din vechiul proiect folosind meniul Dosarul meu – Printeaza.   
 

 

 



 

Nr. crt. Intrebare Raspuns 
1 Sectiune privind finantari anterioare ale 

partenerilor lipsa 
Informatiile privind experienta anterioara a partenerilor in gestionarea de 
proiecte se introduc la sectiunea “Descrierea activitatii partenerului, 
relevanta pentru acest proiect”. Sectiunea “Ati beneficiat de asistenta 
nerambursabila din fonduri publice sau de imprumut din partea 
Institutelor Financiare Internationale in ultimii 3 ani, relevanta pentru 
domeniul proiectului?” nu se completeaza, in versiunea finala a 
proiectului, dupa inregistrarea anexelor, aceste informatii nu apar. 

2 Sectiune date de contact ale persoanei 
desemnate pentru managementul proiectului 
lipsa 

Aceste informatii se completeaza la sectiunea “Trimite proiect” 

3 Lipsa buton selectie pentru categoria de 
parteneri eligibila 

In cadrul sectiunii “Partenerii”, sub-sectiunea “Descrierea activitatii 
partenerului, relevanta pentru acest proiect” se vor completa informatii 
privind categoria de parteneri eligibila din care face parte fiecare partener 
in parte. Nu se completeaza sub-sectiunea “Categoria de parteneri 
eligibila” ce apare in varianta print a cererii de finantare (proiectului). 

4 Informatii care apar in varianta print a 
proiectului si nu apar in versiunea online de 
completare, respectiv: numar de inregistrare in 
registrul comertului; nr. de la Registrul 
Asociatiilor si Fundatiilor; Anul infiintarii 

Aceste informatii nu se completeaza, in versiunea finala a proiectului, 
dupa inregistrarea anexelor, aceste informatii nu apar. 

5 Introducere date de identificare a solicitantului, 
partenerilor, echipei de management, echipei 
de implementare in diferite sectiuni ale cererii 
de finantare 

In conformitate cu prevederile procedurii de selectie a proiectelor 
descrisa in Ghidul Solicitantului Conditii Generale si Conditii Specifice, 
datele de identificare pot fi introduse in oricare dintre sectiunile cererii de 
finantare (proiectului), evaluarea proiectelor nu mai este realizata 
anonim. 

6 Introducerea datelor privind anul n-3 In conformitate cu anuntul postat pe pagina de internet a AMPOSDRU 
(www.fseromania.ro) in data de 17 iunie a.c., datele aferente anului n-3, 
atat pentru solicitant, cat si pentru parteneri se introduc la sectiunea 
“Justificarea bugetului”. 

7 Modificarea informatiilor introduse la sectiunea 
“Profilul meu” 

Modificarea informatiilor introduse la sectiunea “Profilul meu” se 
realizeaza numai prin accesarea sectiunii “Profilul meu” din meniul aflat 
in partea stanga a paginii. Aceste informatii sunt preluate automat de 
sistem si introduse pentru fiecare din proiectele nou create. 
 

 
 

8 Sectiunea “Descriere proiect 2” - titlul 
proiectului si obiectivul proiectului blocate 

Titlul proiectului se introduce si/sau modifica (dupa caz) in cadrul 
sectiunii “Informatii proiect” - titlul astfel introdus este preluat automat de 
sistem si introdus in urmatoarele 2 sectiuni (“Descriere proiect 1” si 
“Descriere proiect 2”. Obiectivul proiectului se introduce si/sau modifica 
in sectiunea “Descriere proiect 1” - obiectivul astfel introdus este preluat 
automat de sistem si introdus in sectiunea “Descriere proiect 2”. 


