Anexa A 2 la Regulament
CERERE DE FINANTARE

I. INFORMATII PRIVIND SOLICITANTUL
1. Solicitant:
Denumirea asociatiei/fundatiei
Numele si prenumele persoanei fizice
Adresa
Telefon/fax
E-mail
Cod de inregistrare fiscala
2. Dobandirea personalitatii juridice:
Numarul sentintei civile de infiintare a
asociatiei/fundatiei
Numarul certificatului de inscriere in
Registrul Asociatiilor si Fundatiilor
Numarul certificatului de acreditare privind
dreptul de a acorda servicii sociale
Numarul autorizatiei
Numarul certificatului de identitate sportiva
3. Date bancare:
Denumirea bancii
Numarul de cont
4. Datele persoanei care are dreptul de a reprezenta solicitantul:

Nume si prenume
Functie
Numar de telefon
Adresa de e-mail
1. Datele responsabilului de proiect (daca este diferit de persoana de la punctul 4):
Nume si prenume
Functie
Numar de telefon
Adresa de e-mail
2. Datele responsabilului financiar al solicitantului:
Nume si prenume
Functie
Numar de telefon
Adresa de e-mail

II. INFORMATII DESPRE PROIECT
1. Titlul proiectului:

2. Domeniul: (tineret, protectia mediului, sport, cultura si culte, educatie, social, relatii
internationale sau interdisciplinar)

3. Obiective:
Prezentati scopul, obiectivul general si obiectivele specifice ale proiectului.

Scop
Obiectiv general
Obiective specifice
4. Relevanţa:

5. Rezumatul proiectului:

6. Grup tinta:
Descrieti grupul/entitatile care sunt vizate direct sau indirect de implementarea si rezultatele proiectului,
implicarea lor in elaborarea/implementarea proiectului si unde este posibil, exprimati numeric.

3. Durata derularii proiectului:

4. Localitatea/institutia in care se deruleaza proiectul, cu indicarea departamentului si a
persoanei responsabile:
Localitatea
Nume si prenume
Functie
Numar de telefon
Adresa de e-mail

9. Bugetul proiectului pe surse de finantare:
Nr.
Crt.
I
II

III

Sursa de finantare

Valoare

Procent
din valoarea totala
a proiectului

Fonduri
solicitate
de
la
bugetul
local(cuantumul finantarii solicitate)
Contributia solicitantului beneficiar al
finantarii (de minimum 10% din valoarea
totala a proiectului)
Total buget proiect (fonduri solicitate +
contributia solicitantului)

100%

10. Descrierea detaliata a activitatilor:
Nr.

Activitate

Descrierea activitatii

Loc de
desfasurare

Perioada

Cost
lei

1.
2.
3.
11. Plan de actiune: programarea activitatilor:
Activitate
Trim. I

Programarea activitatilor
Trim. II
Trim. III

Trim. IV

12. Solutii inovatoare/modele noi de punere in practica:

13. Parteneri in proiect si contributia acestora:
In cazul in care aveti incheiate acorduri de parteneriat pentru acest proiect, completati urmatoarele date.

Numele organizatiei partenere
Cod de inregistrare fiscala
Adresa postala a institutiei
Numele si prenumele
reprezentantului legal
Date de contact

14. Care sunt rezultatele asteptate calitative si cantitative, verificabile in mod obiectiv?
Nr.
crt.

Rezultate asteptate
Calitative
Cantitative

Sursa de verificare

15. Indicatori:
Prezentati indicatorii care masoara atingerea obiectivelor, respectiv indeplinirea scopului proiectului. Indicatorii
trebuie sa fie masurabili si sa contribuie la atingerea obiectivelor.

Indicatori

Valoare la sfarsitul perioadei de
implementare
(numar/unitate de masura)

Observatii

16. Durabilitatea proiectului:
1. In ce masura proiectul va avea influenta pe termen lung asupra grupului tinta?

2. In ce masura propunerea contine potentiale efecte multiplicatoare?

3. In ce masura rezultatele proiectului propus sunt durabile:
- Financiar (cum vor fi finantate activitatile dupa ce bugetul alocat se va termina?)

-

Institutional (vor exista structurile care sa asigure continuarea proiectului dupa terminarea
finantarii?)

-

la nivel de politici (acolo unde este aplicabil) (care va fi impactul structural al proiectului –
va imbunatati legislatia, codurile de conduita, metodele, etc.?)

III. EXPERIENTA IN DOMENIUL PENTRU CARE SE SOLICITA FINANTAREA
1. Experienta manageriala a aplicantului in domeniul respectiv:

2. Echipa de proiect cu mentionarea responsabilitatii fiecarui membru al echipei:
Nr. crt.

Nume si prenume

Functia in cadrul
proiectului

Responsabilitati

3. Proiecte derulate in ultimele 12 luni, finantate din fonduri publice:
Titlul proiectului
Perioada de implementare
Parteneri in proiect
Descrierea pe scurt a proiectului

IV. Finantarea solicitata de la bugetul local in anul 2012 este de ___________ lei.
Subsemnata/Subsemnatul____________, posesoare/posesor a/al buletinului/cartii de
identitate seria___, nr.______, eliberat/eliberata la data de_____, de catre_______,
persoana fizica/imputernicita/imputernicit de consiliul director al Asociatiei/ Fundatiei/
Organizatiei prin Hotararea nr____/____, cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal cu
privire la falsul in declaratii, declar pe propria raspundere urmatoarele:
- datele, informatiile si documentele prezentate corespund realitatii;
- asociatia/fundatia/organizatia/persoana fizica nu are sume neachitate la scadenta catre
persoane fizice sau juridice ori bunuri urmarite in vederea executarii silite,
- ma angajez ca suma de ________lei sa o utilizez in scopul acordarii serviciilor de
interes local, conform datelor prezentate in anexele la prezenta cerere;
- asociatia/fundatia/organizatia/persoana fizica, reprezentata prin doamna/domnul
_____________, in calitate de__________, ma angajez sa asigur contributia proprie, in
valoare de________ lei, reprezentand _______% din valoarea totala a proiectului.
Persoana imputernicita,
(numele, prenumele si semnatura)

Responsabil financiar,
(numele, prenumele si semnatura)

___________________________

_____________________________

Stampila
Data: _____________

