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• Facilitează schimbul electronic de informații între 

potentialii beneficiari, beneficiari și autoritățile cu 

atribuții în gestionarea FESI 

 

 
 

 

Instructiuni de utilizare MySMIS: 

http://www.regioadrbi.ro/mysmis-2014.aspx 
 

http://www.regioadrbi.ro/mysmis-2014.aspx
http://www.regioadrbi.ro/mysmis-2014.aspx
http://www.regioadrbi.ro/mysmis-2014.aspx
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1. Crearea unui cont de utilizator (1) 
 

 

1. Butonul ”Creează cont” 

 

 

2.  Se completează câmpurile obligatorii dar si cele opționale 

 

 Datele de identificare trebuie sa fie in conformitate cu actul de 

identitate pentru a fi validate 

 

                     Crearea contului se va face numai de cetățenii UE 



1. Crearea unui cont de utilizator (2) 
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2.   Conectarea la aplicația MySMIS (1) 

După ce utilizatorul a validat contul prin accesarea linkului 

primit prin mail, acesta se va putea conecta la aplicația MySMIS 

prin completarea câmpurilor ”Utilizator” și ”Parola” 



2.   Conectarea la aplicația MySMIS (2) 2.   Conectarea la aplicația MySMIS (2) 
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3. Recuperare parola 

1. Prin accesarea link-ului ”Ai uitat parola?” 

 

 

2.   Se vor completa câmpurile ”utilizator/adresa de email”, ”cod 

de siguranță” și a datelor de verificare.,respectiv nr, serie act de 

identitate 

 

3.   După apăsarea butonului ”Resetare parolă” sistemul va valida  

informațiile completate și va transmite pe adresa de mail un link 

  

4.    Se va accesa linkul primit si se va modifica parola 
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4. Identificarea electronică, crearea unei entități 

juridice și dupa caz asocierea la o entitate juridică 

(1) 
Pentru crearea unei entități juridice este nevoie de 

realizarea identificării electronice a utilizatorului 

 

 

Identificare electronică presupune 2 pasi: 

 

1: Descărcarea formularului de înregistrare a 

certificatului utilizat la semnarea digitală și semnarea 

digitală a documentului descărcat 

 

 2: Încărcarea în sistem a documentului semnat 

electronic 
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           Crearea contului entității juridice: 

 

•  completarea datelor solicitate 

 

• descărcarea și semnarea electronică a declarațiilor aferente 

pentru reprezentant legal/împuternicit pentru acea entitate 

 

 

4. Identificarea electronică, crearea unei entități 

juridice și asocierea la o entitate juridică (2) 
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Dupa crearea entitatii juridice la aceasta se pot înrola alți utilizatori 

decât reprezentantul legal / împuternicit la entitatea juridică 

creată 

 

5. Inrolare la o persoana juridica  

•   Pentru înrolarea la o persoana juridică pentru a crea și edita 

proiecte pentru acea persoană juridică este necesară cunoașterea 

unui cod de înrolare obținut de la persoana juridică unde se 

dorește înrolarea  

 

•  După solicitarea de înrolare trebuie primit acceptul din partea 

entității 

 

•  După primirea acceptului se pot crea si edita proiecte pentru 

aceea persoana juridica 
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6. Crearea de proiecte (1)  

• Presupune selectarea unui apel, selectarea obiectivului specific 

operațiunii/acțiunii (se apasă butonul ”Confirmă”), se 

completează titlul proiectului și se apasă butonul “Salvează” 

 

 

 

• Utilizatorul înrolat la entitate juridică va putea vedea si va 

putea alege pe care proiect anume lucreaza dintre toate 

proiectele create pe acea entitate juridica 
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6. Crearea de proiecte (2)  

 

•Dupa crearea/alegerea unui proiect se pot introduce date pe 

structura de Cerere de finantare definita de AM la apelul ales 

pentru acel proiect 

 

 

 

•Introducerea de informații se  face pe pași,succesiv sau 

utilizând aleator funcțiile din stânga ecranului  
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 Crearea de proiecte (3) 

• Sistemul acceptă atasarea unor documente (doar pdf) 

 

• Dupa introducerea informatiilor in pasul respectiv este 

necesara salvarea acestora inainte de trecerea la urmatoare 

sectiune 

 

• Dupa completarea cu informatii a tuturor pasilor se va putea 

genera din sistem cererea de finantare in structura solicitata  
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 Crearea de proiecte (4) 

 

• Documentul generat va fi semnat electronic de persona 

identificata electronic ca fiind reprezentant legal/imputernicit 

pentru acea entitate juridica. 

 

• Trimiterea cererii de finantare (depunerea proiectului) se 

poate efectua NUMAI de catre reprezentantul legal/imputernicit 
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Instrucțiune de completare a funcțiilor din 

cererea de finanțare   

http://www.regioadrbi.ro/media/397838/6%20-

%20Instruc%C8%9Biune%20de%20completare%20a%20func%C8%9Biilor%20

din%20cererea%20de%20finan%C8%9Bare_07.03.2016.pdf 

 

 

Crearea de proiecte (5) 

http://www.regioadrbi.ro/media/397838/6 - Instruc%C8%9Biune de completare a func%C8%9Biilor din cererea de finan%C8%9Bare_07.03.2016.pdf
http://www.regioadrbi.ro/media/397838/6 - Instruc%C8%9Biune de completare a func%C8%9Biilor din cererea de finan%C8%9Bare_07.03.2016.pdf
http://www.regioadrbi.ro/media/397838/6 - Instruc%C8%9Biune de completare a func%C8%9Biilor din cererea de finan%C8%9Bare_07.03.2016.pdf
http://www.regioadrbi.ro/media/397838/6 - Instruc%C8%9Biune de completare a func%C8%9Biilor din cererea de finan%C8%9Bare_07.03.2016.pdf
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Tutoriale  

MYSMIS 2014 
 

• Primul tutorial descrie pas cu pas procedura de depunere a 

cererii de finanţare pentru un exemplu de proiect 

 

 

 
 

 

 

 

 

• Transmiterea cererii de finanţare prin sistemul electronic 

MySMIS 2014-2020 

http://www.regioadrbi.ro/mysmis-2014.aspx 

 

http://www.regioadrbi.ro/solicita-informatii.aspx 

 

Formular online de solicitare de informatii: 

http://www.regioadrbi.ro/mysmis-2014.aspx
http://www.regioadrbi.ro/mysmis-2014.aspx
http://www.regioadrbi.ro/mysmis-2014.aspx
http://www.regioadrbi.ro/solicita-informatii.aspx
http://www.regioadrbi.ro/solicita-informatii.aspx
http://www.regioadrbi.ro/solicita-informatii.aspx


 

                                                                        

 
 

 

 

                                                                               
 

        AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA 

 BUCURESTI-ILFOV 
Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional 

Str.Eminescu nr.163, Sector 2, Bucuresti 

Telefon /Fax: +4 021.315.96.59; +4021.315.96.65  

Telefon helpdesk: + 4021.313.80.99 Email:  

hepldesk@adrbi.ro   

www.adrbi.ro 

www.facebook.com  / adrbi 
         

 

 

Investim în viitorul tãu! 

Proiect selectat în cadrul Programului Operaþional Regional si co-finantat 

de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regionalã 
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