
Clubul sportiv      

Nr.   din     
 
 

Cerere de finanţare pentru anul ______ 
 
Clubul sportiv:       , secţia     ; 
Adresa:             ; 
1. Numărul certificatului de identitate sportivă:         ; 
2. Ramura de sport:        

    ; 
3. Numărul contului:     , deschis la   

   ;  
4. Codul fiscal:     ; 
5. Încheiere civilă nr.    ; 
6. Telefon:        ;  
7. Fax:     ; ; 
8. E-mail:       ;  
9. Web:     ; ; 
10. Persoana de contact:      . 
 
 
Echipa responsabilă de derularea proiectului: 
 
Nr. 
crt. 

Numele  şi prenumele Funcţia Adresa/telefon/fax 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

Coordonator:        ; 
Responsabil financiar:       ; 
Responsabil cu probleme tehnice:      . 

 
 
 Resurse umane ale structurii sportive, în anul _____/______: 
 
 1.    Resurse umane: 
 1.1. Număr de grupe pe categorii de vârstă:         ; 
 1.2. Număr de sportivi legitimaţi:          . 
 2.    Resurse financiare: 
 2.1. Venituri proprii realizate în anul precedent – total     lei, din care: 
 - donaţii, sponsorizări    lei; 
 - cotizaţii, taxe, penalităţi etc.   lei; 
 - venituri din activităţi economice(închirieri, reclamă, publicitate, prestări servicii etc.  lei;  
 2.2.  Venituri proprii estimate a se realiza în anul curent – total     lei, din care: 
 - donaţii, sponsorizări    lei; 
 - cotizaţii, taxe, penalităţi etc.   lei; 
 - venituri din activităţi economice(închirieri, reclamă, publicitate, prestări servicii etc.  lei;  
 
 



Date privind proiectul, pentru anul _____: 
 
Obiective propuse pentru anul competiţional ______/______ 
 

Secţie/ 
grupă 

 Campionat 
Naţional 

Cupa României Campionat 
Balcanic 

Campionat/Cupă 
Europeană 

Campionat/Cupă 
Mondială 

Alte 
Competiţii 

seniori       

juniori I       

juniori II       

juniori III       

 

 
1. Denumirea proiectului: EXEMPLU : Promovarea sportului de performanţă; 
2. Scopul proiectului: EXEMPLU:  Finanţarea activităţilor/acţiunilor sportive de performanţă; 
 
3. CLUB SPOTIV FINANŢAT DE LA BUGETUL LOCAL : 
 

ANUL SUMA 
1  
2  
 
 
 
 
Nr. 
crt. 

Denumirea 
acţiunii/activităţii 

Locul de 
desfăşurare 

Perioada de 
desfăşurare 

Nr. 
participanţi 

Costul 
acţiunii 
(RON) 

Alte 
menţiuni

1.        
2.        
3.        

Pentru competiţiile organizate de către solicitant se va menţiona acest lucru la capitolul Alte menţiuni. 
 

Costurile estimative ale proiectului ,,Promovarea sportului de performanţă”, conform tabelului de mai jos:  

Nr. 
crt. 

Natura cheltuielilor 
De la 

bugetul 
local 

Sponsorizare Alte surse 
TOTAL 
BUGET 

1. Activităţi/acţiuni interne:     

2. Acţiuni internaţionale oficiale     

3. Hrana zilnică pentru ................. sportivi     

 TOTAL GENERAL:     

 PROCENTAJ     % % % 100% 

      
 
 
 

Data         Clubul Sportiv      
 
        Secţia       
DIRECTOR/PREŞEDINTE, 
      



 
ANEXA 1 
 
la 
 
Cererea de finanţare nr.    
 
TABEL  
cu sportivii selecţionaţi la  loturile naţionale 
  
Nr. 
crt. 

Nume 
prenume 

Număr carnet 
legitimare 

Lotul naţional de seniori, tineret, 
juniori 

1.    

2.    

3.  

 
 
 
 
 
 
 
TABEL  
cu sportivii promovaţi către cluburile de seniori 
  
Nr. 
crt. 

Nume 
prenume 

Număr carnet 
legitimare 

Clubul la care a fost promovat 

1.  

2.    

3.    

 
 
 
 
 
TABEL  
cu sportivii propuşi pentru loturile naţionale 
  
Nr. 
crt. 

Nume 
prenume 

Număr carnet 
legitimare 

Federaţia/ categoria 

1.    

2.    

3.    



 Anexa  2 
  
 la 
 
 Cererea de finantare  nr.   _______ 
  
 
 Clubul Sportiv       
 Secţia       
 
 
Obiectiv:  - ediţia de campionat anul      ;     
 - acţiuni internaţionale în anul        . 
 
 
BUGET  PENTRU ANUL  _____ 
 
 
I. Activităţi/acţiuni interne 
- cu un număr de     sportivi. 
- pentru un număr de MAX 4     stagii de pregătire, cu un număr de     sportivi; 
- pentru un număr de    jocuri de verificare, cu un număr de    sportivi; 
- pentru un număr de    jocuri de oficiale, cu un număr de    sportivi; 
 
 
Nr. 
crt. 

Categorii de cheltuieli Valoare (RON) Observaţii 

TOTAL Contribuţie 
proprie 

Solicitat 

1.  Acţiunea/activitatea __________________________________ 

a. Alocaţie de masă     
b. Cazare     
c. Transport     
d. Închirieri de bunuri şi servicii     
e. Tipărituri, inscripţionări     
f. acţiuni promoţionale şi de 
publicitate 

    

f. taxe de participare la acţiuni 
sportive 

    

g. alte cheltuieli (se vor nominaliza): 
 ___________________________ 
 ___________________________ 
 ___________________________ 
 ___________________________

    

TOTAL acţiune/activitate     
 



 
 
II. Acţiuni internaţionale 
 
-.pentru un număr de    jocuri   oficiale, cu un număr de     sportivi; 
 
Nr. 
crt. 

Categorii de cheltuieli Valoare (RON) Observaţii 

TOTAL Contribuţie 
proprie 

Solicitat 

2.  Acţiunea/activitatea __________________________________ 

a. Alocaţie de masă     
b. Cazare     
c. Transport     
d. Închirieri de bunuri şi servicii     
e. Tipărituri, inscripţionări     
f. acţiuni promoţionale şi de 
publicitate 

    

f. taxe de participare la acţiuni 
sportive 

    

g. alte cheltuieli (se vor nominaliza): 
 ___________________________ 
 ___________________________ 
 ___________________________ 
 ___________________________

    

TOTAL acţiune/activitate     
 
SURSE ACTUALE DE FINANŢARE: 

 
1. Municipiul Zalău                      -     lei - calendar; 
       -     lei - hrană; 
      
     TOTAL:    lei. 
 
2. Sponsorizare:     lei; 
 
3. Alte surse:    lei; 
 
 
TOTAL BUGET  PENTRU ANUL 2010:     - LEI; 
 
 
 
 
DIRECTOR,       RESPONSABIL FINANCIAR,           
               



DECLARAŢIE DE IMPARŢIALITATE 
 
 

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, ca persoană fizică sau ca persoană cu drept de reprezentare a 
organizaţiei solicitante 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. 
 
 
 Numele şi prenumele:       , 
 
 Funcţia:       
 
 
 Semnătura şi ştampila:       



DECLARAŢIE 
 
 
Subsemnaţii,          , reprezentanţi legali ai 
structurii sportive       , declarăm pe propria răspundere, 
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, că structura 
sportivă pe care o reprezentăm îndeplineşte condiţiile prevăzute de Ordinul preşedintelui Agenţiei 
Naţionale pentru Sport nr. 130/2006, cu modificările şi completările ulterioare, privind finanţarea 
nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale 
asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, respectiv: 
a) este structură sportivă recunoscută în condiţiile legii: CIS nr.      , 

CIF nr     şi  Autorizaţia de funcţionare 
nr.      . 

b) a publicat în extras, în termenul prevăzut de lege, rapoartele de activitate şi situaţiile financiare 
anuale  în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.   , precum şi în registrul 
naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial sub nr.  (în cazul structurilor  
sportive de utilitate publică) sau,  după caz, a depus situaţia financiară la data de 31 decembrie 
a anului precedent la organul fiscal competent, înregistrată sub nr.   din    . 

c) nu are obligaţii de plată exigibile şi nu este în litigiu cu instituţia finanţatoare; 
d) nu are obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, precum şi contribuţiile 

către asigurările sociale de stat; 
e)  informaţiile furnizate instituţiei finanţatoare în vederea obţinerii finanţării sunt veridice; 
f) nu se află în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, a actelor constitutive şi a 
regulamentelor proprii; 
g) se obligă să participe cu o contribuţie financiară de minimum 25% din valoarea totală a 
finanţării; 
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; 
j) nu a beneficiat/a beneficiat în anul fiscal _____ de finanţare nerambursabilă de la Consiliul local 
al municipiului Zalău , în sumă de      lei.  
 
 
 
Data         Clubul Sportiv      
 

  Secţia       
 
 
 
 
DIRECTOR/PREŞEDINTE,      DIRECTOR ECONOMIC, 
 


