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Anexa 1

SCRISOARE DE INTENTIE
Către,
Unitatea Administrativ Teritoriala Orasul Calan

Ca urmare a anunţului de participare privind organizarea selecţiei publice a proiectelor care
vor beneficia de finanţare nerambursabilă din bugetul local al Orasului
Calan
pe
anul_____________, in baza Legii nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general,
Asociatia/Fundatia/Organizatia/Persoana
fizică
………………...,
cu
sediul
in
localitatea……………………………..,
str.
…………………….,nr.………,tel.,.............................................,reprezentată
prin
domnul/doamna………………………………............................…..,avand
funcţia
de……………………….., ne exprimăm interesul de a participa, in calitate de solicitant, cu
proiectul……………………………….. la procedura de selecţie organizată pentru domeniul:
-sport
-cultura
- culte religioase

Solicitant,
..............................
(numele, prenumele si functia)
Data

Semnatura

Anexa 2

CERERE DE FINANTARE
(Cererea si anexele la aceasta se vor completa in 2 exemplare)

I. Date despre asociatie/fundaţie/organizatie/persoana fizica:
1. Denumirea:
Asociatia/Fundatia/Organizatia/Persoana fizica ................................................................. …,
cu sediul in localitatea ………., str. ……………………., nr. …, tel……..……………………
2. Dobândirea personalităţii juridice:
Hotararea nr ........... din data de ...................... , pronunţată de .................................... ,
Certificat de inscriere in Registrul asociaţiilor si fundaţiilor ... ...................................
Autorizaţia nr .................... si Certificatul de identitate sportivă nr ........................... ,
3. Codul fiscal nr ........... , emis de .......................... din data de ...................................
4. Nr. contului bancar………deschis la Banca ................................................ , cu sediul in
…
5. Date personale ale presedintelui asociaţiei/fundaţiei/organizaţiei sau despre persoana
fizică:
Numele si prenumele ………………………….., domiciliat in localitatea ………..……….,
str. …………………., nr. …,tel……..………….
6. Date personale ale responsabilului financiar al asociatiei/fundaţiei/organizatiei sau
despre persoana fizica :
Numele si prenumele ………………………….., domiciliat in localitatea ………..……….,
str. ……………………., nr. …, tel……..………….
II. Date despre proiectul propus:
1. Titlul proiectului:
2. Scopul:
3. Domeniul: ( sport, cultura si culte religioase )
4. Rezumatul proiectului:
5. Obiective:
a. Obiectiv general:
b. Obiective specifice:
6. Grup ţintă:
7. Localitatea/instituţia în care se derulează proiectul, cu indicarea departamentului şi
a persoanei responsabile:
8. Durata derularii proiectului: (nu mai tarziu de 1 decembrie a anului fiscal în curs)
9. Bugetul proiectului pe surse de finantare:
- fonduri solicitate de la bugetul local al orasului Calan (cuantumul
finanţării solicitate)…..…… lei;
- contributia solicitantului beneficiar al finanţării (de minimum 10% din valoarea
totala a proiectului)…..…… lei;
− total buget proiect:………………(finanţarea solicitată + contribuţia solicitantului).
10. Descrierea detaliata a activitatilor:
Nr.
Activitate
Descrierea
Loc de
Durata
Crt
activităţii
desfăşurare
Cost

1
2
3

11.Plan de acţiune: programarea activităţilor:
Activitate
Programarea activităţilor
Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

12. Solutii inovatoare/modele noi de punere in practică:
13. Parteneri în proiect şi contribuţia acestora:
14. Care sunt rezultatele asteptate calitative si cantitative verificabile in mod obiectiv?
15. Durabilitatea proiectului:
1. In ce măsura proiectul va avea influenţă pe termen lung asupra grupului ţintă?
2. In ce masura propunerea conţine potenţiale efecte multiplicatoare?
3. In ce măsura rezultatele proiectului propus sunt durabile:
III. Experienţa asociaţiei/fundaţiei/organizaţiei/persoanei fizice în domeniul pentru care se
solicită finanţarea:
1. Experienţa managerială a aplicantului in domeniul respectiv:
2. Echipa de proiect cu menţionarea responsabilităţii fiecărui membru al echipei:
3. Proiecte derulate in ultimele 12 luni:
Titlul proiectului .................................................... , anul ........................
Parteneri in proiect ...............................................................................
Natura parteneriatului ............................................................................
Descrierea pe scurt a proiectului ................................................................
Titlul proiectului ................................................... , anul ........................
Parteneri in proiect ...............................................................................
Natura parteneriatului ............................................................................
Descrierea pe scurt a proiectului ................................................................
4. Venituri totale la finele anului anterior depunerii proiectului:
5. Cheltuieli totale la la finele anului anterior depunerii proiectului:
IV. Finanţarea solicitată de la bugetul local in anul ____________ este de ___________ lei.
Subsemnata/Subsemnatul, posesor/posesoare a/al buletinului/cărţii de identitate seria nr
…… , eliberat/eliberată la data de de catre.....................................
Persoana fizică/imputernicit/imputernicita de consiliul director al Asociaţiei/fundaţiei/Organizaţiei
prin Hotărarea nr …../…………...……., cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal cu privire
la falsul in declaraţii, declar pe propria răspundere următoarele:
-datele, informaţiile şi documentele prezentate corespund realităţii;
- Asociaţia/Fundaţia/Organizaţia/Persoana fizică nu are sume neachitate la scadenţa către
persoane fizice sau juridice ori bunuri urmărite in vederea executării silite, mă angajez ca suma de
........................ lei să o utilizez in scopul acordării serviciilor de interes local, conform datelor
prezentate in anexele A si B la prezenta cerere;
-Asociaţia/Fundaţia/Organizatţa/Persoana fizică, reprezentată prin _______________, in
calitate de_____________, mă angajez să asigur contribuţia proprie, in valoare de _____ lei,
reprezentand ……..% din valoarea totală a proiectului.
Persoana imputernicită,
(semnatura şi stampila)
Data ...................

Responsabil financiar,
(semnatura şi stampila)

Anexa 3
BUGETUL PROIECTULUI
Denumirea unităţii solicitante .....................................................................,
Titlul proiectului: .....................................................................,
Domeniul: .....................................................................,
Bugetul proiectului pe surse de finantare:
- fonduri solicitate de la bugetul local al orasului Calan (cuantumul finanţării solicitate)…..…
lei;

- contributia solicitantului beneficiar al finanţării (de minimum 10% din valoarea totală a
proiectului)…..…… lei;
- total buget proiect:………………(fonduri solicitate + contributia solicitantului).
Nr.
Crt

Denumire Indicatori

I

VENITURI TOTAL, din care:
Contribuţia
beneficiarului
(a+b+c)
contribuţie proprie
donaţii şi
sponsorizări
alte surse
Finanţare
nerambursabilă
din bugetul local
CHELTUIELI TOTAL, din care:
Inchirieri
Onorarii /fond
premiere/consultanţă
Transport
Cazare si masă
Consumabile
Echipamente
Servicii
Administrative
Tipărituri
Publicitate
Alte cheltuieli (se
vor nominaliza)

1

a
b
c
2

II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Preşedintele organizaţiei
(numele, prenumele si semnatura)
Data ....................................
Ştampila
Responsabilul financiar al organizaţiei (numele, prenumele si semnatura

Trim IV

Anexa 4
CURRICULUM VITAE

bază)

Rolul propus in proiect: (coordonator proiect sau membru in echipa de proiect)
Nume:
Prenume:
Data nasterii:
Cetăţenie:
Stare civilă:
Domiciliu:
C.I./B.I.: seria nr
CNP.:
Telefon:
Studii:
Perioada [De la - pana la] Instituţia Diploma obţinută:
Limbi straine: Indicati competenţă lingvistică pe o scală de la 1 la 5 (1 - excelent; 5 - de
Limba Scris Citit Vorbit
12. Membru in asociaţii profesionale:
13. Alte abilităţi:
14. Funcţia in prezent:
15. Vechime in instituţie:
16. Calificări cheie:
17. Experienţa specifică:
18. Experienţa profesională
( Perioada Institutia Functia Descriere)
19. Alte informatii relevante:

Anexa 5

DECLARATIE DE IMPARŢIALITATE
A BENEFICIARULUI

Reprezintă conflict de interese orice situaţie care il impiedică pe beneficiar in orice moment
să acţioneze in conformitate cu obiectivele autorităţii finanţatoare, precum şi situaţia in care
executarea obiectivă şi imparţială a funcţiilor oricărei persoane implicate in implementarea
proiectului poate fi compromisă din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese
comune cu o altă persoană.
Subsemnatul, in calitate de persoană fizică sau persoană cu drept de reprezentare a
organizaţiei solicitante in ceea ce priveşte implementarea proiectului, mă oblig să iau toate măsurile
preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, aşa cum este acesta definit mai sus, si,
de asemenea, mă oblig să informez autoritatea finanţatoare despre orice situaţie ce generează sau ar
putea genera un
asemenea conflict.

Numele si prenumele:
Funcţia:
Semnătura şi ştampila:

Anexa 6

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
privind încadrarea în prevederile art. 12 din legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general

Subsemnatul ……………………………………, identificat cu CNP ……………..………..,
persoană fizică sau persoană cu drept de reprezentare a organizaţiei …………………………..
solicitante declar pe proprie raspundere
că:
•
nu avem contractată nici o altă finanţare nerambursabilă de la bugetul Orasului
Calan, pentru aceeaşi activitate non-profit, in decursul anului fiscal ______;
•
avem contractată o altă finanţare nerambursabilă de la bugetul al Orasului Calan,
pentru aceeaşi activitate non-profit, in decursul anului fiscal ________, iar nivelul
finanţării depaseste o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor
aprobate anual in bugetul autorităţii finanţatoare respective;
•
avem contractată o altă finanţare nerambursabilă de la bugetul al Orasului Calan,
pentru aceeaşi activitate non-profit, in decursul anului fiscal _______, dar nivelul
finanţării nu depăşeste o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor
aprobate anual in bugetul autorităţii finanţatoare respective.

Numele si prenumele: …………………………....
Funcţia: ...........................................
Semnătura si ştampila:

Anexa 7

DECLARAŢIE
Subsemnatul .................... , domiciliat in localitatea .................. , str........... nr ....... , bl...., ap
...., sectorul/judeţul .............. , codul postal ............................... , posesor al actului de
identitate................................ seria ........................................... nr ........... , codul numeric personal
……. , in calitate de reprezentant al asociaţiei/fundaţiei/organizaţiei , declar pe propria răspundere
că nu mă aflu/persoana juridică pe care o reprezint nu se află in nici una dintre urmatoarele situaţii:
- in incapacitate de plată;
- cu conturile blocate conform unei hotărari judecătoreşti definitive;
- nu am incalcat/nu a incalcat cu bună ştiinţă prevederile unui alt contract finanţat din
fonduri publice;
- nu sunt vinovat de declaraţii false cu privire la situaţia economică;
- nu am/nu are restante către bugetul de stat, bugetul locale sau fondurile speciale;
- nu sunt condamnat pentru: abuz de incredere, gestiune frauduloasă, inşelăciune, delapidare,
dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri.
Cunoscand pedeapsa prevazută de art. 292 din Codul penal pentru infracţiunea de fals in declaraţii,
am verificat datele din prezenta declaraţie, care este completă şi corectă.
Semnătura,
---------------------------Data
----------------------------

Anexa 8
BUGET DETALIAT

Denumirea unitatii solicitante .....................................................................,
Titlul proiectului:
Domeniul:
Suma nerambursabilă solicitata ………………............... lei.
Nr.
Crt.

Unitate
Cheltuieli
1. Inchirieri

Pe zi
Pe lună

2. Onorarii /fond premiere/consultanta

Pe luna

3. Transport

4. Cazare si masă
5. Consumabile

Număr de
unităţi

Cost unitar
(lei)

Cost total
(lei)

Pe călătorie
Pe lună
Pe km
Pe zi
Pe lună

6. Echipamente*
7. Servicii

Pe lună

8. Administrative

Pe lună

9. Tipărituri

Pe exemplar

10. Publicitate Pe difuzare

Pe difuzare

11. Alte cheltuieli (se vor
nominaliza)
* - cost al cumpararii sau inchirierii
Se vor fundamenta toate costurile pe categorii de cheltuieli : caracteristici, condiţii, cantităţi, orice
alte specificaţii necesare.

