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Ghidul de depunere online
Bridge Grant 2016

Pagina de web: http://uefiscdi-direct.ro
I. Date de autentificare
1. Creare cont nou
 Accesati butonul
amplasat in coltul din stanga sus a paginii principale.
Dupa aceasta operatie, se va deschide urmatoarea fereastra:

 Dupa completare accesati butonul

. Acest buton va inregistra un

cont nou.
 Important!!! Informatiile completate vor fi folosite ca date de identificare ale
Directorului de Proiect care depune cererea de finantare, neputand fi modificate in
propunerea de proiect.

2. Recuperarea parolei pentru un cont existent
 Accesati butonul

 Accesati butonul
a parolei:

dupa care se va deschide urmatoarea fereastra:

dupa care se va deschide fereastra de recuperare

 Dupa completarea campului „E-mail”cu adresa de e-mail folosita pentru contul de
inregistrare se acceseaza butonul

3. Autentificare
 Accesati butonul

dupa care se va deschide urmatoarea fereastra:

 Completati campurile utilizator (e-mail) si parola cu datele de identificare primite pe
e-mail.
 Pentru autentificare accesati butonul

Home page
 La accesarea portalului uefiscdi-direct.ro, dupa autentificare, pagina principala va
contine urmatoarele informatii:
 Home – accesand acest buton veti putea obtine informatii despre PN II (Planul National
de Cercetare, Dezvoltare si Inovare II) si PN III (Planul National de Cercetare, Dezvoltare
si Inovare III)
 Programmes - accesand acest buton obtineti o descriere generala a programelor
Planului National III
 PNCDI III Programme 2 – Bridge Grant 2016 - accesand acest buton aveti acces la
sectiunea de depunere a propunerii de proiecte, precum si termenul limita pana la care
se pot depune propunerile de proiecte
 Submission Guidelines - accesati acest buton pentru a consulta „Ghidul de utilizare” al
platformei de depunere online a cererilor de finantare.
 Terms and Conditions - accesati acest buton pentru a vedea Termenii si Conditiile de
utilizare a acestui site (www.uefiscdi-direct.ro).
 Support & Contact - accesati acest buton pentru a obtine datele de contact pentru
suportul tehnic.

II. Depunerea online a propunerilor de proiecte
 Prin accesarea butonului „2.1 Bridge Grant 2016” din meniul din stanga paginii
principale se poate accesa sectiunea de depunere a propunerilor de proiecte

 Pentru a initia depunerea online a unei cererii de finantare accesati:

 Pentru a accesa o cerere de finantare initiata anterior:

1. Sectiunea „Informatii generale”
1.1. Detalii Proiect
 Dupa accesarea butonului de mai sus se deschide fereastra „Informatii generale” cu
sectiunea „1.1. Detalii Proiect”

 Dupa completarea tuturor campurilor (toate campurile sunt obligatorii) se salveaza
datele apasand butonul:

 Pentru a trece in urmatoarea sectiune „1.2 Domenii si Cuvinte cheie” accesati butonul:

1.2 Domenii si Cuvinte cheie


In aceasta sectiune se va incadra proiectul pe domenii de cercetare in functie de
tematica abordata.

 Dupa completarea tuturor campurilor (toate campurile sunt obligatorii) se salveaza
datele apasand butonul:

 Pentru a trece in sectiunea urmatoare „1.3 Parteneri” accesati butonul:

1.3. Parteneri
 Pentru generarea acestei sectiuni este necesar a se completa in sectiunea 1.1. Detalii
proiect, numarul de parteneri din consortiu (numarul include si institutia
coordonatoare).
 Pentru completarea datelor partenerilor, initial se va completa CUI-ul entitatii.

 Dupa completarea CUI-ului se apasa butonul:

 Important!!! Numele, prenumele si adresa de email ale directorului de proiect sunt
preluate automat din datelor introduse la crearea contului utilizatorului curent si nu
pot fi modificate.

• In aceasta pagina se incarca documentele mentionate, in sectiunile dedicate fiecarui
document.
• In aceasta sectiune se vor incarca declaratiile privind ajutorul de stat.
• In functie de tipul fiecarei entitati se va genera si ce tip de declaratie trebuie incarcata.
 Dupa completarea tuturor campurilor (toate campurile sunt obligatorii) se salveaza
datele apasand butonul:

 Pentru a trece in sectiunea urmatoare „Resursa Umana” accesati butonul:

1.4. Resursa Umana
 In aceasta sectiune se nominalizeaza persoanele cheie pentru proiect.
 Datele directorului de proiect si ale coordonatorilor din partea partenerilor se importa
automat din sectiunea „Parteneri” si nu pot fi modificate sau sterse din aceasta
sectiune.
 Pentru a adauga alte persoane cheie accesati butonul:

 Pentru a sterge o inregistrare accesati butonul:

 Dupa completarea tuturor campurilor (toate campurile sunt obligatorii) se salveaza
datele apasand butonul:
 Pentru a trece in urmatoarea sectiune „Informatii financiare” accesati butonul:

2. Informatii financiare – Bugetul proiectului, pe categorii de cheltuieli
 Se completeaza datele financiare pentru fiecare partener din consortiu pe categorii de
cheltuieli.

 Dupa completarea tuturor campurilor se salveaza datele apasand butonul:

 Pentru a trece in urmatoarea sectiune „Verificare/Finalizare” accesati butonul:

3. Verificare/Finalizare
 Dupa introducerea tuturor datelor si incarcarea tuturor documentelor necesare puteti
finaliza depunerea online accesand sectiunea „Verificare/Finalizare”.

 Inainte de finalizarea depunerii online, asigurati-va ca toate informatiile din platforma
sunt corecte prin accesarea butonului:

 Dupa verificarea corectitudinii informatiilor din platforma, puteti finaliza depunerea
online accesand butonul:

 In cazul in care apar erori, depunerea nu poate fi finalizata si apare urmatorul mesaj:

 In cazul in care nu apar erori, depunerea poate fi finalizata si apar urmatorele mesaje:

 Odata cu afisarea acestui mesaj, se va trimite automat un email de confirmare, dupa
cum urmeaza:

