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       Anexa nr. 1  

 
CERERE DE FINANȚARE 

 
A. Solicitantul: structura sportivă……….. 

 

1. Solicitant 

1. Denumirea  structură sportivă de drept .................. 

2.Prescurtarea ......................................................................................... 
3. Adresa: .................... 

  4. Certificat de identitate sportivă:.............................................................. 
 5.Alte date de identificare: Telefon: ; Fax: ..................... 
E-mail: , Web: ............................ 

 
2.Date bancare 

1. Denumirea băncii: .................................................................................... 
2. Numărul de cont: ...................................................................................... 

3. Titular: 
..........................................................................................................  

4. Cod fiscal: ...................................................................................... 

 

3. Datele persoanei care are dreptul de a reprezenta solicitantul 
 

1. Numele complet: ................................................................... 
2. Telefon: .........................................; Fax: ..............................; 
     E-mail: .................................................................................. 

 
4. Responsabilul de proiect (dacă este diferit de persoana de la pct. 3) 

1. Numele complet: ................................................................... 
2. Telefon: .........................................; Fax: ..............................; 

     E-mail: .................................................................................. 

 

5. Descrierea activității, a resurselor și a obiectivelor solicitantului. Descriere a 
experienței în scrierea și managementul proiectelor 

 
 

A. Date privind proiectul 
 
6. Titlul/Denumirea proiectului: 

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

7. Rezumatul proiectului (max. 20 de rânduri), structurat astfel: 
- scopul și obiectivele 

- grupuri tință, benficiari 
- activitățile principale 
- rezultatele estimate 

 

8. Detalierea scopului și a obiectivelor proiectului (max. 10 rânduri) 
 
 

 

9. Activități/acțiuni din cadrul proiectului: 
9.1. 
9.2. 
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9.3. .......... 

 

10.1. Locul desfășurării proiectului (se va specifica dacă proiectul se desfășoară în 
totalitate pe raza administrativ-teritorială a județului Constanța) 

........... 
 

10.2. Locul/locurile de desfășurare a activităților/acțiunilor din cadrul proiectului 
10.2.1. 
10.2.2............................... 

 

11. Durata proiectului: de la ..........................până la ............................. 

 

12. Participanți (numărul și structura) 
12.1. 
12.2.............. 

 

13. Justificarea proiectului – rezultate scontate  
 

 

14. Echipa responsabilă în derularea proiectului ( numele și prenumele; funcția în 

cadrul clubului sportiv de drept privat; numărul de telefon): 
14.1. Coordonator ................................................................................... 
14.2. Responsabil financiar .............................................................. 

14.3. Responsabil cu probleme tehnice .............................................. 
14.4. Alți membri, după caz: .............................................................. 

 
15. Costurile estimate ale proiectului (se vor detalia pe acţiuni/activităţi, categorii 

de cheltuieli şi surse de finanţare), conform tabelului de mai jos: 

Nr. 

crt. 

Programul, proiectul, 

acţiunea/activitatea, categoriile de cheltuieli*) 

Valoarea   

totală 

I. 1. Programul 
Total: 
Proiectul 

 

1.1. Acţiunea/activitatea  
total: din care: 

 

1.2. Acţiunea/activitatea  
total: din care: 

 

1.3. Acţiunea/activitatea  
total: din care: 

 

1.4. Acţiunea/activitatea  
total: din care: 

 

1.5. Acţiunea/activitatea  
total: din care: 

 

 

Notă: Sumele vor fi exprimate în lei (RON). 
16. Resurse umane şi financiare ale clubului sportiv de drept privat, angrenate în 
realizarea acţiunilor/activităţilor din cadrul proiectului 

 
1. Resurse umane 

1.1. Număr de personal salariat -total: ...,  
din care: 
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- antrenori: ................. 
1.2. Număr de secţii pe ramură de sport: .......... 
1.3. Număr de sportivi legitimaţi pe secţii: ............  

 
2. Resurse financiare 

2.1. Venituri proprii estimate a se realiza în anul curent - total: ... lei (RON), din 
care: 
- donaţii, sponsorizări:  ...........................lei (RON) 

- venituri din activităţi economice (prestări de servicii, închirieri, reclamă, 
publicitate etc.): .......................lei (RON) 

- cotizaţii, taxe, penalităţi etc.: ..................................lei (RON) 
- alte venituri: .....................................................lei (RON) 
17. Ordinea de prioritate (în cazul în care ati aplicat mai multe proiecte vă rugăm 

să precizați ordinea importanței lor pentru dvs..) 
 

 
Data: 
Reprezentantul legal, 

 
Numele şi prenumele: 

 
Semnătura: 

Coordonatorul de proiect, 

 
Numele şi prenumele: 

 
Semnătura: 

 
Ștampila structurii sportive: 
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Anexa 2 

 
 

BUGETUL PE CATEGORII DE CHELTUIELI 
 
al structurii sportive ..........................................................................  

Proiectul ..........................................................................................  
Perioada şi locul desfăşurării ............................................................... 

 

Nr. 

crt. 
Denumire indicatori TOTAL 

Procent 

% 

1. Cheltuieli cu premiile, indemnizaţiile, veniturile contractuale 

(CIM și CAS) ale participanţilor la activitatea sportivă, 
primele şi indemnizaţiile sportive, alte drepturi 

  

2. Cheltuieli privind plata arbitrilor, medicilor și a altor 
persoane 

  

3. Cheltuieli de transport   

4. Cheltuieli de cazare    

5. Cheltuieli de masă    

6. Cheltuieli privind alimentația de efort   

7. Cheltuieli privind asigurarea persoanelor, a materialelor și a 
echipamentului sportiv și a altor bunuri 

  

8. Cheltuieli pentru achiziționarea de materiale și echipament 
sportiv  

  

9. Cheltuieli medicale și pentru controlul doping    

10. Alte categorii de cheltuieli   

 Total   

 
 
În anul competițional ......................., respectiv perioada ............. – ..............., 

bugetul total necesar pentru toate activitățile sportive ale structurii sportive este de 
.............. de lei, cu TVA inclus. Pentru perioada ................ – 31 decembrie 

bugetul necesar este de .......... de lei, cu TVA inclus, pentru perioada 01 ianuarie - 
.................. bugetul necesar este de .......... de lei, cu TVA inclus.* 
 

 
*În cazul jocurilor sportive la care sezonul competițional se desfăşoară pe perioada 

a doi ani calendaristici/fiscali, bugetul necesar pentru întregul sezonul, va fi defalcat 
în două perioade distincte: până la 31 decembrie şi începând cu 1 ianuarie. 
 

 

Președintele structurii sportive  

.................................... 
(numele, prenumele și semnătura) 

Responsabilul financiar al structurii sportive  

................................. 
(numele, prenumele și semnătura) 

 
Data ............................ 

 
Ştampila structurii sportive 
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Anexa 3 

 
DECLARAȚIE 

Subsemnatul ........................................................, domiciliat în localitatea 
...................................., str. .................................................... nr..........., 
bl.. ...., ap ......., sectorul/judeţul ................, codul poștal ..................., posesor 

al actului de identitate ............seria.........nr......., codul numeric personal 
........................................, în calitate de reprezentant al structurii sportive de 

drept ………., declar pe propria răspundere următoarele: 
1. Nu mă aflu personal şi nici persoana juridică pe care o reprezint nu se află, în 

nici una dintre următoarele situaţii: 

a) în incapacitate de plată; 
b) cu conturile blocate conform unei hotărâri judecatoreşti definitive; 

c) nu am încalcat cu bună ştiinţă prevederile unui alt contract de finanțare din 
fonduri publice; 

d) nu sunt vinovat de declaraţii false cu privire la situaţia economică; 

e) nu sunt condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, 
înşelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz 

de fals, deturnare de fonduri. 
 

2. Structura sportivă pe care o reprezint îndeplineşte următoarele condiţii: 
a) este structură sportivă recunoscută în condiţiile legii: CIS 

nr...................................    CIF nr.........................................; 

b) este afiliată la federaţia sportivă naţională de specialitate şi/sau la asociaţia 
pe ramură de sport a Municipiului București, dovada afilierii 

este...............................; 
c) a depus situaţia financiară la data de 31 decembrie a anului precedent la 

organul fiscal competent; 

d) nu are obligaţii de plată exigibile şi nu este în litigiu cu autoritatea 
finanţatoare; 

e) nu are obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, 
precum şi contribuţiile către asigurările sociale de stat; 

f) informaţiile furnizate autorității  finanţatoare în vederea obţinerii finanţării 

sunt veridice; 
g) nu se află în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, a actelor 

constitutive şi a regulamentelor proprii; 
h) nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare şi nu se află în 

stare de dizolvare ori de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare; 
i) nu beneficiază de un alt contract de finanţare din fonduri publice pentru 

acelaşi proiect de la aceeaşi autoritate finanţatoare în cursul anului fiscal 
curent; 

Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 326 din Codul penal pentru infracţiunea de 

fals în declaraţii, am verificat datele din prezenta declaraţie, care este completă şi 
corectă. 

 
Data: ............................. 
Structura sportivă ...........................................  

Reprezentant legal .............................................  
Semnătura, 

................................... 
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Anexa nr. 4 
 

 
DECLARAȚIA DE IMPARȚIALITATE 

 
 
 

Reprezintă conflict de interese orice situaţie care îl împiedică pe beneficiar în orice 
moment să acţioneze în conformitate cu obiectivele autorităţii finanţatoare, precum 

şi situaţia în care executarea obiectivă şi imparţială a funcţiilor oricărei persoane 
implicate în implementarea proiectului poate fi compromisă din motive familiale, 
politice, economice sau orice alte interese comune cu o altă persoană. 

 
Subsemnatul, ................................................. în calitate de 

................................... al ..................................................... ca persoană cu 
drept de reprezentare a structurii sportive solicitantă, în 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, şi, de 
asemenea, mă oblig să informez autoritatea finanţatoare despre orice situaţie ce 

generează sau ar putea genera un asemenea conflict. 
 
 

Structura sportivă................  
 

Reprezentant legal...............................  
 

Semnătura, 
 
............................ 

 
Data ...................... 
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Anexa nr. 5 

 
CURRICULUM VITAE 

 

     Rolul propus în proiect: coordonator proiect 
 

1. Nume: .............................. 
2. Prenume:.............................. 
S. Data naşterii:................ 

4. Cetăţenie:........................ 
5. Stare civilă:..................... 

6. 
Domiciliu:.................................................................................................... 
7. C.I./B.I.: seria............................... nr.................. 

8. CNP:..................................................... 
9. Telefon:......................................... 

10. Studii:............................................ 
 

Instituţia [ De la - până la ] Diploma obţinută: 

  

  

 

 11. Limbi străine: Indicaţi competenţa lingvistică pe o scală de la 1 la 5 (1 - 
excelent; 5 - de bază) 

Limba Citit Vorbit Scris 

    

    

 

12. Membru în asociații profesionale: ..................................... 
13. Alte abilităţi:........................................ 

14. Funcţia în prezent:....................................... 
15. Calificări cheie:....................................... 
16. Experienţa specifică:.......................................... 

17. Experienţa profesională:......................................... 

Date de la - pana la Locaţia Instituţia Poziţia Descriere 

     

     

 
18. Alte informații relevante:.............................................. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


