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 Un sistem informatic unic pentru toate programele 

operaţionale, prin care potenţialii beneficiari din 

România vor putea solicita finanţări nerambursabile în 

perioada de programare 2014-2020.  

 

 Orice persoană juridică poate fi înregistrată în sistem 

doar de către reprezentantul legal sau un împuternicit al 

acestuia, obligatoriu prin utilizarea propriului Certificat 

digital calificat pentru semnarea electronică a 

documentelor. 

Aplicaţia online MySMIS 2014 
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Crearea unui cont 

 Accesul în aplicația electronică MySMIS: https://2014.mysmis.ro 
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Crearea unui cont (2) 

Atenție – Validarea contului trebuie făcută în maxim 30 minute de la 

transmiterea mail-ului de validare de către sistem. 
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Înregistrarea şi accesul în aplicaţie 

Nume utilizator 

primit în mesajul 

de validare 

 

Sau 

 

Adresa de e-mail 

specificată la 

crearea contului 
 

 

Parola specificată 

la crearea 

contului 
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Pagina principală MySMIS 2014 
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Identificarea electronică 
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Identificarea electronică (2) - Descărcarea şi 

semnarea formularului 
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Crearea unei entităţi juridice 



www.adrcentru.ro               www.regio-adrcentru.ro             www.inforegio.ro 

     

Crearea unei entităţi juridice (2) 

 

Atenție: Persoana care face înscrierea va fi automat reprezentant legal sau 
împuternicit al persoanei juridice în MySMIS 
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Înrolarea utilizatorilor 
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Crearea unui proiect 
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Completarea cererii de finanţare 

1. Solicitant 

2. Atribute proiect 

3. Responsabil de proiect 

4. Persoana de contact 

5. Capacitate solicitant 

6. Localizare proiect 

7. Obiective proiect 

8. Rezultate așteptate 

9. Context 

10. Justificare 

11. Grup țintă 

12. Sustenabilitate 

13. Relevanță 

14. Riscuri 

15. Principii orizontale 

16. Descrierea investiției 

17. Indicatori prestabiliți 

18. Indicatori suplimentari proiect 

19. Plan de achiziții 

20. Resurse umane implicate 

21. Resurse materiale implicate 

22. Activități previzionate 

23. Buget – Activități și cheltuieli 

24. Buget – Plan anual de cheltuieli 

25. Buget – Rezultate 

26. Buget – Amplasament 

27. Buget – Câmp de intervenție 

28. Buget – Formă de finanțare 

29. Buget – Tip teritoriu 

30. Buget – Activitate economică 

31. Buget – Obiectiv tematic 

32. Buget – Mecanisme de aplicare teritorială 

33. Buget – Natura investiției 

34. Vizualizare proiect 

35. Certificarea cererii de finanțare 

36. Transmitere proiect 

 
 

 Secţiunile cererii de finanţare: 
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Completarea cererii de finanţare (2) 
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Transmiterea cererii de finanţare 
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Mai multe informaţii: 
 

 Pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene: http://www.fonduri-ue.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/
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Mai multe informaţii - Helpdesk probleme tehnice 
 

 

 Secțiunea Helpdesk: 
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Posibile dificultăți în completarea cererilor de 

finanțare 

 Depășirea numărului de caractere impus; 
 

 Drepturile utilizatorilor; 
 

 Existența unor neconcordanțe între Formularul Cererii de finanțare și sistemul 

MySMIS; 
 

 Completarea bugetului; 
 

 Completarea celulelor a căror valoare poate fi modificată de către utilizator (ex: 

„Cheltuieli eligibile fără TVA” – secțiunea 23 „ Buget – Activități și cheltuieli”);  
 

 Semnarea electronică a documentelor și transmiterea cererii de finanțare; 
 

 Anexele obligatorii la cererea de finanțare și încărcarea lor; 
 

 Neconcordanțe între informațiile introduse și cele din Cererea de finanțare 

generată în format PDF; 
 

 Blocarea sistemului; 
 

 



Vă mulțumim! 

Investim în viitorul tãu!  

Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea 

Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regionalã 

ADR CENTRU, Str. Decebal, 12, 510093, Alba Iulia, România  
Tel.: 0258 - 818616, 0258 – 815622,  Fax: 0258 - 818613  
E-mail: office@adrcentru.ro  

 

HELPDESK: Tel.: 0358 - 401276 , int. 421 - 426 

E-mail: programe@adrcentru.ro  
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