
 
Anexa 2 

FIŞA PARTENERULUI 

privind participarea ca partener în cadrul proiectului VIRTUAL CONCERT HALL – spațiu pentru 

unitate în diversitate” , care urmează a fi depus spre finanțare de către Filarmonica „Paul 

Constantinescu” Ploiești, în cadrul Programului RO-Cultura, apelul de proiecte „Consolidarea 

Antreprenoriatului Cultural și Dezvoltarea Audienței și a Publicului” (sesiunea 3) 

Proiect „VIRTUAL CONCERT HALL – spațiu pentru unitate în diversitate” 

Denumirea entității partenere  

Denumirea entității partenere 

în limba engleză 

 

Tipul organizației  

Codul Unic de Înregistrare -CUI 

/ Cod de Identificare Fiscală – 

CIF (după caz) 

 

Organizația este plătitoare de 
TVA? 

 

Nr. de înregistrare în Registrul 

Comerțului (dacă este cazul) 

 

Număr de înregistrare în 

Registrul Asociațiilor și 

Fundațiilor (dacă este cazul) 

 

Anul înființării 
 

Activitățile în sectoarele 

culturale și creative conform 

documentelor de 

înființare/autorizare (în cazul 

partenerilor de proiect din 

România) 

 

 

(maxim 1.250 caractere cu spații) 

 

Adresa sediului social, inclusiv 

codul poștal 

 



 

Adresa de contact (dacă diferă 

de adresa sediului social) 

 

Număr telefon, fax 
 

Adresă poștă electronică 
 

Pagină internet 
 

 

Reprezentantul legal 

Nume și prenume 
 

Funcția 
 

Număr de telefon 
 

Adresă poștă electronică 
 

 

Persoana de contact 

Nume, prenume 
 

Funcția 
 

Număr de telefon 
 

Adresă poștă electronică 
 

 

Descrierea experienței relevante a organizației în ultimii cinci ani în domeniul/domeniile 

specifice vizate de proiect: 

Se completează de către solicitant 

(maxim 2.500 caractere cu spații) 

 

 

 



 
Experiența în managementul proiectelor 

Furnizați informații cu privire la cele mai importante trei proiecte finanțate din fonduri externe 
nerambursabile pe care organizația le-a implementat în ultimii cinci ani, preferabil relevante 
pentru domeniul prezentului proiect. Se vor menționa cu prioritate proiectele finanțate în cadrul 
Mecanismului Financiar SEE (dacă este cazul). 

Proiect 1 

Titlul proiectului  

Perioada de implementare 

(luna start) 

 

Perioada de implementare 

(luna sfârșit) 

 

Obiective 
 

(maxim 500 caractere cu spații) 

Stadiu (în implementare / 

finalizat) 

 

Rezultate planificate 

și/sau obținute 

 

(maxim 500 caractere cu spații) 

Rol în implementare 

(solicitant / partener) 

 

Valoare (sumă, moneda 

proiectului) 

Total proiect Moneda (RON, EUR, USD) 

  

Din care, gestionat de 

organizația dvs 

Moneda (RON, EUR, USD) 

  

Surse de finanțare 

(denumire fond extern 

nerambursabil) 

 

Nume finanțator  

 



 
 

Proiect 2 

Titlul proiectului  

Perioada de implementare 

(luna start) 

 

Perioada de implementare 

(luna sfârșit) 

 

Obiective 
 

(maxim 500 caractere cu spații) 

Stadiu (în implementare / 

finalizat) 

 

Rezultate planificate 

și/sau obținute 

 

(maxim 500 caractere cu spații) 

Rol în implementare 

(solicitant / partener) 

 

Valoare (sumă, moneda 

proiectului) 

Total proiect Moneda (RON, EUR, USD) 

  

Din care, gestionat de 

organizația dvs 

Moneda (RON, EUR, USD) 

  

Surse de finanțare 

(denumire fond extern 

nerambursabil) 

 

Nume finanțator  

 

 

 

 



 
 

Proiect 3 

Titlul proiectului  

Perioada de implementare 

(luna start) 

 

Perioada de implementare 

(luna sfârșit) 

 

Obiective 
 

(maxim 500 caractere cu spații) 

Stadiu (în implementare / 

finalizat) 

 

Rezultate planificate 

și/sau obținute 

 

(maxim 500 caractere cu spații) 

Rol în implementare 

(solicitant / partener) 

 

Valoare (sumă, moneda 

proiectului) 

Total proiect Moneda (RON, EUR, USD) 

  

Din care, gestionat de 

organizația dvs 

Moneda (RON, EUR, USD) 

  

Surse de finanțare 

(denumire fond extern 

nerambursabil) 

 

Nume finanțator  

 

Numele și prenumele reprezentantului legal                                          Data 

.......................................... 

Semnătura ..........................................................  



 
Ștampilă  

 


