
FISA PROIECT 

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT:

Titlul proiectului

Domeniul acoperit de proiect

Localizarea proiectului 

Beneficiarul proiectului/Parteneri 

Coordonatele de contact ale beneficiarului proiectului

II. DESCRIEREA PROIECTULUI:

Obiectivele proiectului

Zonele tinta si / sau grupurile tinta

Principalele activitati din proiect

Justificarea proiectului: nevoi identificate în judet / localitate

1.

2.

3.

4. daca este cazul ( 

5. (

1. (

2. (

3. (

4. .
(

(recomandam sa sugereze obiectivul general )

( infrastructura de transport, sociala, 
educationala, turism, dezvoltare urbana, resurse umane, mediu, etc.)

În cazul unor proiecte de drumuri sau strazi va rugam sa mentionati localitatea 
de unde începe drumul si unde se termina si cartierele de pe parcursul acestuia, 
iar la strazi sa mentionati toate strazile care fac obiectul investititei)

descrierea mecanismului de 
implementare cat si de asigurare a functiunii, descrie ea atat rolurilor cat si a 
responsbilitatilor atat pentru perioada de implementar  cat si pentru perioada 
ulterioara ata din persperctiva proprietatii cat si a  dministrarii infrastructurii, 
etc )

persoana de contact: 
nume, telefon, fax si email)

obiectivul general si obiectivele specifice ale
proiectului. Obiective specifice trebuie sa fie formulate astfel
încât rezolvarea lor sa conduca la realizarea obiectivului general)

Descr iet i grupul/ent ita ti le car e
sunt viza te  d irec t sau  indirect de  implementarea s i re u ltate le 
pr oiec tulu i, implicarea lor în elaborarea/implementarea proiectului   aca este 
cazul )

Descrieti, în ordine cronologica, activitatile
care au avut loc pâna la momentul actual precum si  activitat ile previzionate 
a  se  realiza  în  vederea implementari i proiectulu i.  Mention ati durata  
estimata  a  proiectulu i  cat si pe rioada est imata  de  
def initivare/elaborare a  documenta tiei tehnice.
Activitatile reprezinta “Ce este de facut”. Acestea trebuie sa fie foarte strâns 
legate de obiective si sa aiba indicatori. Indicatorii  unt rezultatele care arata ca
activitatea are loc sau un obiectiv a fost atins. Iar fiecare activitate are indicatori 
de realizare)

Se va prezenta problema pe care proiectul doreste sa o rezolve si se va preciza
de ce este nevoie de acest proiect. Se va descrie cum prin implementarea acestui 
proiect se vor rezolva nevoile identificate. Se va explica care va fi impactul 
proiectului asupra grupurilor tinta. Se vor descrie rezultatele proiectului si se vor 
evidentia indicatorii, astfel aratând cum vor fi atinse obiectivele.



Indicatorii trebuie sa fie:
- relevanti (esentiali pentru implementarea cu succes a activitatilor interventiei);
- realisti (sa ofere raspunsuri consistente la orice întrebare le   a de setul de
obiective ce urmeaza sa fie atinse);
- verificabili (sa poata fi masurati).

impact reprezinta rezultatul la cel mai înalt nivel, care poate f i în mod rezonabil 
atribuit la o politica, program sau ini?iativa în mod direct, ?i este consecin?a 
unuia sau mai multor rezultate intermediare care au fost realizate. Rezultatele 
de Impact reprezinta, de obicei, ra?iunea une iinterventii si reprezinta rezultatele 
pe termen lung ale investitiei).

( Se mentioneaza daca proiectul se integreaza cu alte investitii din 
zona si daca da care ar fi acestea. Explicati modul în care contribuie proiectul la 
realizarea strategiei locale, judetene si regionale, etc )

( se mentioneaza daca proiectul ar putea fi corelat sau integrat cu alte 
investitii/proiecte din judetele limitrofe sau din Regiune si daca da care ar fi 
acestea)

descriere )

va rugam sa mentionati daca exista anumite 
documente elaborate pentru proiect inclusiv data elaborarii, ex. Expertiza 
tehnica, Audit energetic, SF/DALI, PT, studii topo, etc.) si calendarul estimat 
pentru pregatirea proiectului

( În estimarea costului total va rugam sa includeti si costurile privind pregatirea 
proiectului, sumele estimative pe capitole bugetare)

5.
( 

6. . 

7. . 

8.

1. (

2.

1.

Fisa completata se va transmite la ADR Bucuresti –Ilfov la urmatoarea adresa 
de email: gina.paun@adrbi.ro
Fisa de proiect va sta la baza stabilirii portofoliului de proiecte strategice aferente
Planul de Dezvoltare Regionala 2014-2020 (PDR), la fundamentarea/stabilirea 
planului de actiune aferent PDR. Acest portofoliu de proiecte va reprezenta o anexa a 
Planului de Dezvoltare Regionala pentru perioada 2014-2020 si va cuprinde proiectele 
prioritare care vor fi finantate atat din programe cu cofinantare europeana dar si din 
alte surse de finantare.

Rezultate scontate, impact / efecte asteptate dupa implementare

Relevanta

Context

Riscuri probabile ale implementarii proiectului ( 

III. STADIUL PROIECTULUI :

Stadiul pregatirii proiectului

Aspecte legale care trebuie solutionate (proprietate, administrare, etc )

IV. COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR :

Costul total estimativ al proiectului

Nota:
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