
1. Denumirea bancii: 

2. Numarul de cont: 

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

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

-Experienta in scrierea si managementul proiectelor -Anexa a 

Anexa b Anexa c 

Anexa 1_1 la Regulament 

CERERE DE FINANŢARE 

A. Aplicantul: structura sportivă/ asociaţia/ organizaţia... 1. 

Solicitant 

 
 

 

5.Descrierea activităţii, a resurselor şi a obiectivelor solicitantului. Descrierea experienţei în scrierea şi 

managementul proiectelor: 

6. Date privind proiectul  

 Titlul /Denumirea proiectului: ...........................................................................................................  

din cadrul Programului sportiv utilitate publica ’’Promovarea sportului de performanta” si/sau 

programului ’’Sportul pentru toti” 

l.Denumirea structurii sportive/ organizatiei: 

 

2.Prescurtarea .............................................................   

3. Adresa: ....................................................................   

4. Certificat de identitate sportivă: ...........................   

5. Alte date de identificare: Telefon:  ......................  ......... ; Fax:  ........................................ ; 
E-mail: ...................................................................  .., Web: .....................................................  

2.Date bancare 
 

3. Datele persoanei care are dreptul de a reprezenta solicitantul 

l.Numele complet: ... 2: 

Telefon:  ..........................   ..... ; Fax: ......................................... ; 

E-mail: .......................   ............................................ 5 
 

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

l.Numele complet: ... 2: 

Telefon:  ..........................   ..... ; Fax: ......................................... ; 

E-mail:  .....................   ............................................ 5 
 



 

 

 

7. Rezumatul proiectului (max. 20 de rânduri), structurat astfel: 

- titlul 

- scopul şi obiectivele 

- grupuri ţintă, beneficiari 

- activităţile principale 

- rezultatele. 

8. Scopul şi obiectivele proiectului (max. 10 rânduri): estimate 

 

 

9. Activităţi/acţiuni din cadrul proiectului: 

9.1. 

9.2. 

9.3. 

9.4. 

9.5 ......  

10. Locul desfăşurării proiectului (localitate): 

Locul de desfăşurare/acţiune/activitate: 

10.1. 

10.2. 

10.3. 

10.4. 

10.5.... 

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

11. Perioada de derulare a activitatii/ /acţiunii: 

11.1. 

11.2. 

11.3. 

11.4. 

11.5... 

12. Participanţi (numărul şi structura)/acţiune/activitate: 

12.1. 

12.2 

12.3. 

12.4. 

12.5. 

13. Justificarea proiectului: 

13.1.0biective propuse pentru anul competitional ................ Anexa d 
14. Anexa b Anexa c



Rezultatele scontate: impactul proiectului, mijloace de monitorizare şi evaluare a rezultatelor; 

15. Echipa responsabilă de derularea proiectului (numele şi prenumele, funcţia în cadrul structurii 

sportive, telefon): 

15.1. Coordonator:  .....................................................................................................................  

15.2. Responsabil financiar:  ......................................................................................................  

15.3. Responsabil cu probleme tehnice: ...................................................................................  

15.4. Alţi membri, după caz: .....................................................................................................  

16. Partenerul (-ii) proiectului (dacă este cazul): 

- coordonate (adresa, tel/fax, e-mail, web site); 

- scurtă descriere a activităţilor derulate în proiect (max 10 rânduri). 

17. Costurile estimate ale proiectului (se va detalia pe acţiuni/activităţi, categorii de cheltuieli şi surse de 

finanţare), conform tabelului de mai jos: 

 

18. Resurse umane şi financiare ale structurii sportive, angrenate în realizarea acţiunilor/activităţilor din 

cadrul proiectului 

-lei- 

Nr. Programul, 
proiectul, 

Valoarea totală din care 
crt. acţiunea/activitatea,categoriile de cheltuieli*)   suma 

solicitată din 

fonduri 

publice 

venituri 

proprii 

ale 

structurii 

sportive 

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: 

   

 



1. Resurse umane 

1.1. Număr de personal salariat - total: ..., din care antrenori (pentru cluburile sportive): .... 

1.2. Număr de secţii pe ramură de sport (pentru cluburile sportive): .... 

1.3. Număr de sportivi legitimaţi pe secţii: ..........  

1.4. Număr de grupe pe categorii de varsta / secţie sportiva... 

Număr de sportivi selecţionaţi in lotul olimpic, loturi naţionale 

1.5. Număr de cluburi sportive afiliate la asociaţia pe ramură de sport judeţeană .................  

1.6. Număr de asociaţii fără personalitate juridică afiliate la asociaţia pe ramură de sport judeţeană/a 

municipiului Bucureşti: .... 

2. Resurse financiare 

2.1. Venituri proprii realizate în anul precedent-total: ... lei (RON), din care: 

-alocari Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.................... lei(RON) 

-alocari Consiliul Judeţean Covasna........... lei(RON) 

- 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) 

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

-alocari Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe lei(RON) 

-alocari Consiliul Judetean Covasna........... lei(RON) 

- 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) 

19. Ordinea de prioritate (în cazul în care aţi aplicat mai multe proiecte vă rugăm să precizaţi ordinea 

importanţei lor pentru dvs., luând în considerare procedura de aplicare). 

Data: 

Reprezentantul legal, Coordonatorul de proiect, 

Numele şi prenumele: Numele şi prenumele: 

Semnătură: Semnătură: 

Stampila structurii sportive/ organizaţiei:



Anexa a - la Cererea de finanţare 

Reprezentant legal, 

Semnătură 

 

 

Rezultate sportive obţinute în anul competițional anterior 

Structura sportivă/ organizaţia ________________  

 

Obiective 

realizate/ 

secţie/grupă 

Campionat 

Naţional 

Cupa 

României 

Campionat 

Balcanic/ 

Competiţii 

euroregionale 

Campionat 

/Cupă 

Europeană/alte 

competiţii de 

nivel european 

Campionat/ 

Cupă 

Mondială/alte 

competiţii de 

nivel mondial 

a. Sportul de performanta 

     

seniori      

tineret      

juniori I/II/III....      

cadeti-copii      

b.Sportul pentru toti  

c.Evenimente/competiții  

 



Anexa b - la Cererea de finanţare 

 

Tabel nominal cu sportivii selecţionaţi în loturile olimpice/ loturile naţionale 

seniori/tineret/juniori/cadeți-copii 

Structura sportiva/ organizatia ________________  

 

Reprezentant legal, 

Semnătura

Nr.crt. Lotul național/ olimpic Nume, prenume 

sportiv 

Număr carnet 

legitimare 

Observ./ 

ramura 

sport 

 a.Lot olimpic    

 b.Lot national    

 Seniori    

 Tineret    

 Juniori T/TT/TTT..    

 Cadeți-copii    
 



Anexa c - la Cererea de finanţare 

 

 

Structuri sportive cu secții de juniori-Tabel nominal cu sportivii juniori promovaţi către structurile 

sportive de seniori 

Structura sportivă/ organizația ________________  

 

Reprezentant legal, 

Semnătura

Nr.crt. Nume,prenume sportiv Număr carnet legitimare Clubul de seniori la 

care a promovat 

Observ. 

     

     

     

     

     

     
 



Anexa d - la Cererea de finanţare 

Reprezentant legal, 

Semnătură 

 

 

Obiective sportive propuse pentru anul competițional 

Structura sportivă/ organizaţia ________________  

 

 

 

 

Obiective 

propuse/ 

secţie/grupă 

Campionat 

Naţional 

Cupa 

României 

Campionat 

Balcanic/ 

alte 

competiţii 

euroregiona 

le 

Campionat 

/Cupă 

Europeană/alte 

competiţii de 

nivel european 

Campionat/ 

Cupă 

Mondială /alte 

competiţii de nivel 

mondial 

a. Sportul de 

performanta 

     

seniori      

tineret      

juniori I/II/III....      

cadeti-copii      

b.Sportul pentru toti  

c.Evenimente/ 

competiţii 

 

 


