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Anexa 2 
 
Antetul solicitantului 
Nr.  ............... din ............. 
 
 

 
PROPUNERE FINANCIARĂ 

 

 
 
 

I. Date generale privind proiectul: 
 1. Denumirea ................................................. 
 2. Perioada de derulare ............................... 
 3. Locul de desfăşurare ............................... 
 
II. Date de identificare ale solicitantului: 
 1. Denumirea solicitantului ........................................ 
 2. Sediu social  ................................................................ 
 3. Adresa de corespondență .................................... 
 4. Date de identificare (CUI+R/) ................................. 
 5. Cod fiscal ........................ 
 6. Cont IBAN nr. ................., deschis la  ................................ 
 7. Telefon ................... 
 8. Fax .......................................... 
 9. E-mail ..................   
 10. Web ............................................ 
 

III. Echipa responsabilă pentru realizarea proiectului (numele şi prenumele, funcţia în cadrul 
structurii, responsabilitatea în cadrul proiectului, telefon, e-mail) 
 1. ........................ 
 2. ............................................... 
 3. ..................................... 
 etc. 
 
IV. Resurse financiare 
 1. Venituri proprii realizate în anul precedent - total ........ lei (RON), din care: 
  - donaţii, sponsorizări ......................... lei (RON) 
  - venituri din activităţi economice  (închirieri, prestări de servicii, reclamă, 
publicitate etc.).................... lei (RON) 
  - cotizaţii, taxe, penalităţi  etc. ................... lei (RON) 
  - alte venituri .................... lei (RON) 
 2. 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) 
 
V. Dacă solicitantul a mai primit finanțare nerambursabilă de la municipiul Constanța 
- dacă nu a mai primit finanțare nerambursabilă de la municipiul Constanța va specifica în scris 

acest fapt; 
-  dacă a mai primit finanțare nerambursabilă de la municipiul Constanța va completă tabelul 
de mai jos: 
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- lei - 
Nr.c

rt. 
Denumire proiect Anul Suma 

contractată 
Suma decontată 

1.     

2.     

3.     

...     

 
VI. Bugetului de venituri și cheltuieli: 
 

 1. Bugetul de venituri 
 Sursa de venit Valoarea 

contribuției 
- lei - 

% din 

valoarea 
financiară 

totală 

estimată a 
proiectului 

% din valoarea solicitată 

ca finanțare 
nerambursabilă de la 
municipiul Constanța 

(1) (2) (3) (4) 

1.  Aportul propriu* suportat de solicitant 
- în bani 
 

- în contracte de sponsorizare 

   

   

   

2.  Suma solicitată ca finanțare 
nerambursabilă de la municipiul 

Constanța 

  - 

3. Venituri din alte surse (sponsorizări, 
donații etc.) 

   

Valoarea financiară totală estimată a 

proiectului 
 100% - 

* Aportul propriu al solicitantului este, potrivit legii, obligatoriu și trebuie să acopere minimum 

10% din valoarea totală a finanțării acordate de autoritatea finanțatoare. 
   
 
2. Bugetul de cheltuieli 

- lei - 
Nr.c
rt. 

Categorii de cheltuieli Suma 
totală 

Aportul 
propriu 

suportat 
de 

solicitant 

Sume 
provenite 

din alte 
surse 
atrase 

Suma solicitată ca 
finanțare 

nerambursabilă de la 
municipiul Constanța 

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

1. Onorarii (drepturi de autor și 
drepturi conexe) 

    

2. Prestări servicii: remunerațiile 

colaboratori (remunerațiile 
aferente membrilor echipei de 
implementare a proiectului), 

servicii montaj decor, servicii 
concepție design (nu se referă la 

designul materialelor publicitare 
sau la activitățile de promovare), 

servicii tehnoredactare,  servicii 
editare, servicii traducere, servicii 
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de pază, servicii artistice prestate 
de persoane fizice cărora li se 
atribuie cod de TVA și emit facturi 

fiscale, servicii de impresariere și 
de intermediere artistică, 

prestările de servicii artistice 
pentru contractele care nu se 
încheie direct cu persoana care 

prestează serviciul artistic și care 
deține drepturile de autor asupra 

prestației sale, servicii de jurizare 
etc. 

3. Închirieri (închirieri de spații și 

aparatură: aparatură sonorizare,  
iluminare, video-proiecție, 
decoruri, instrumente, garduri 

protecție, toalete ecologice, 
containere pentru birouri, mijloace 

de transport și altele asemenea, 
necesare realizării proiectului) 

      

4. Cazare     

5. Transport intern și internațional     

6. Premii     

7. Diurnă     

8. Masă     

9. Cheltuieli administrative     

10. Achiziții de bunuri ce se constituie 

în obiecte de inventar 
    

11. Achiziții de bunuri consumabile     

12. Acțiuni de promovare și publicitate*     

a. Creare concept și producție 

publicitară 
- crearea și realizarea conceptului 
publicitar 
- producția efectivă a materialelor 
publicitare (tipărituri, realizare 
afișe, flyere, bannere, roll-up-uri, 

spoturi radio, spoturi TV etc.) 

    

b. Difuzare materiale promoționale 
(difuzare spot radio, difuzare spot 

TV, apariție machete presă scrisă, 
apariție bannere on-line, diseminare 
afișe și flyere etc.) 

    

c. Concepere și administrare site 

proiect și pagina de FaceBook a 
proiectului 

    

 Total cheltuieli     

* Pentru categoria de cheltuieli „Acțiuni de promovare și publicitate” se va utiliza, în mod 
obligatoriu, minimum 10% din valoarea totală a proiectului 
** Propunerea financiară va fi însoțită de documente care să ateste faptul că sumele 

estimate pentru toate activitățile ce fac parte din proiect se încadrează în limite de 
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rezonabilitate ale valorilor de piață. Informațiile din aceste documente vor veni în sprijinul 
comisiei de evaluare și selecție pentru aplicarea criteriilor de departajare. 
 

Propunem ca suma solicitată ca finanțare nerambursabilă de la municipiul Constanța să fie 
acordată în ..... tranșe, după cum urmează: 
- Tranșa I - ......... lei, reprezentând 30% din suma solicitată  ca finanțare nerambursabilă de la 
municipiul Constanța; 
- Tranșa II - ......... lei, reprezentând 30% din suma solicitată  ca finanțare nerambursabilă de 

la municipiul Constanța; 
- Tranșa III - ......... lei, reprezentând 40% din suma solicitată  ca finanțare nerambursabilă de 
la municipiul Constanța; 
 

Perioada de valabilitate a propunerii financiare se va întinde până la momentul încheierii 

perioadei de derulare a proiectului. Solicitantul fondurilor nerambursabile o va nota sub 

forma de dată concretă (zz/ll/aaaa), aceasta fiind ultima zi de derulare a proiectului, 
potrivit diagramei Gantt și a graficului de activități. 
 
 

Prezenta propunere financiară conține ...... pagini. 
Solicitant, 

 

Reprezentant legal al solicitantului 
(nume, prenume, semnătură) 

 

Coordonator proiect 
(nume, prenume, semnătură) 

 

Responsabil financiar 


