
ANEXA 1 la Regulamentul privind finanţările nerambursabile de la bugetul local

CERERE DE FINANŢARE1

A) APLICANTUL 

1. Solicitant: 
Numele complet:

Prescurtarea:

Adresa:

Cod fiscal/(CNP-persoana fizica):

Telefon: Fax :

E-mail:

2. Date bancare:
Denumirea bancii:

Codul IBAN:

Titular: 

3. Datele preşedintelui (reprezentantului legal) organizaţiei:
Nume:

Tel./Fax:

E-mail:

Semnătura

4. Responsabilul financiar al organizaţiei: 
Nume:

Tel./Fax:

E-mail:

Semnătura

CAPACITATEA OPERAŢIONALĂ (max. o pagină)

5. a. Descrierea organizaţiei (5-10  rânduri)

Vă rugăm să oferiţi o scurtă descriere a organizaţiei dumneavoastră (obiective, activităţi etc.)

5.b. Experienţa relevantă în domeniu  (10 rânduri)

Vă rugăm să menţionaţi unul sau mai multe proiecte ale organizaţiei dumneavoastră pe care le

consideraţi relevante pentru de tema proiectului

5.c. Echipa proiectului  (coordonatori, resursele umane direct implicate în implementarea

proiectului) (5 rânduri)

5.d. Partenerul (-ii) proiectului (dacă este cazul) (10-15  rânduri):

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

-  profilul  organizaţiei  (scopurile,  obiectivele  şi  scurtă  descriere  a  principalelor

activităţi derulate; 

- persoană de contact;

- rolul partenerului/partenerilor implicaţi în proiect (resurse umane, responsabilităţi,

contribuţie financiară, în natură etc.).

B). PROIECTUL

6. Titlul proiectului:(maxim 10 cuvinte)

7. Locul desfăşurării proiectului (localitate):

8. Durata proiectului:  de la    ...............          până la    ............

1 Orice modificare in textul original al formularului atrage după sine respingerea cererii
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9. Rezumatul proiectului (max. 10 rânduri)

Vă rugăm să oferiţi o descriere concisă şi clară a proiectului dumneavoastră: scop, obiective,
activități principale. (acest rezumat va fi făcut public) 
10.  Relevanţa  proiectului  faţă  de  obiectivele  şi  priorităţile  specifice  programului  de

finanţare ( prevăzut în anunţul de participare lansat de autoritatea finanţatoare):

DESCRIEREA PROIECTULUI (max. două pagini punctele 11 -19):

11. Justificarea şi oportunitatea proiectului/Problema identificată 

Vă rugăm să explicați  contextul,  originea  proiectului  şi  problema centrală  pe care  acesta
încearcă s-o rezolve.
12. Scopul şi obiectivele proiectului  

13. Grupuri ţintă, beneficiari (direcți şi indirecți)

14.  Activităţile  proiectului (agenda  activităţilor,  programul,  perioada  de desfășurare,  alte
detalii relevante: mijloace, metode etc)

15. Impactul preconizat şi rezultatele estimate 

16. Monitorizarea si evaluarea rezultatelor (metodele şi resursele folosite pentru colectarea
informaţiilor;  urmărirea  resurselor şi activităţilor,  menţionaţi  modalităţile de multiplicare  a
rezultatelor)

17. Promovare şi diseminare  (indicaţi modalităţile de promovare ale proiectului şi cele de
diseminare ale rezultatelor proiectului)

18. Responsabilitate socială (indicaţi măsurile prin care proiectul respectă şi promovează un
comportament  responsabil  faţă  de  mediu  şi  societate  –  cum  sunt  aplicate  în  activităţile
prevăzute  principii  precum:  dezvoltare  durabilă,  echilibrul  mediului,  transparenţă,
comportament etic, eficacitate economică şi incluziune socială) 

19.Ordinea  de  prioritate (în  cazul  în  care  aţi  depus   mai  multe  proiecte  pentru  această
sesiune  vă  rugăm  să  precizaţi  ordinea  importanţei  lor  pentru  dumneavoastră,  luând  în
considerare procedura de aplicare, conform Regulamentului).

Data:

Semnătura reprezentantului legal Semnătura coordonatorului de proiect

Ştampila instituţiei / organizaţiei


