
MODEL DE COMPLETARE - TABEL PARTENERI: 

 
* Lista partenerilor va fi prezentată invers cronologic, astfel încât partenerii aflaţi în partea de sus a listei (marcaţi cu galben) să fie partenerii actuali, iar cei 
aflaţi în josul listei (sau care nu au fost schimbaţi) să fie partenerii iniţiali (marcaţi cu turquoise).  
 
Astfel, în tabelul de mai sus, beneficiarul SC „X” SRL are în proiectul POSDRU cu ID 12345 parteneri actuali pe: ONG3, SC „Y” SRL, ONG4 şi Primăria „Q”. 
Iar Partenerul 1 iniţial a fost ONG1, până la 21.05.2010, când a fost înlocuit de ONG2, care a fost partener până la 20.11.2011, când a fost înlocuit de actualul 
partener, ONG3. 

Nr. 
crt. ID proiect 

Beneficiar / 
Lider de 
parteneriat / 
Partener 1 

*primul va fi trecut partenerul actual, iar 
ultimul din lista de înlocuiri - partenerul iniţial Partener 2 * Partener 3 * Partener 4 * Partener 5* 

1 12345 SC „X” SRL Partenerul actual:  ONG3 SC „Y” SRL ONG4 Primăria „Q” 

  

Partenerul care a fost înlocuit de partenerul 
actual: / nr. actului adiţional la Acordul de 
Parteneriat si data aprobarii inlocuirii: 

ONG2 / E4321 / 
20.11.2011 

SC „Z” SRL / 
E1234/14.07.2011   

Cons. Jud. „Q1” / 
E1111/16.02.2011 

  Partenerul care a fost inlocuit:/ data inlocuirii: 
ONG1 / 
E5555/21.05.2010     

Primăria „Q2” / 
E2222/12.09.2010 

  ......  -       

  ......  -       

    ......  -       
2 123456 SC „X” SRL Partenerul actual: SC „Z” SRL ONG C ONG D  

  

Partenerul care a fost inlocuit de partenerul 
actual: / la data aprobarii actului aditional de 
inlocuire la Acordul de Parteneriat:  - 

ONG B / 
E4444/14.09.2011     

  Partenerul care a fost inlocuit:/ data inlocuirii:  - 
ONG A / 
E6666/15.06.2010     

    .....  -  -     
   ..... - -   

3 ...  ... ... ...   

    ... ... ...    
   ... ... ....    
   .....  -  -     
   ..... - -   
4 ... ....  ... .... ... ... 

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


