ANEXA 1.A
DECLARAŢIA 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 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:

ANEXA 1.B

DECLARAŢIE
Subsemnaţii
structurii sportive

________________________________, reprezentanţi legali ai
___________________________________,

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

privind

finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept
privat şi ale asociaţiilor pe ramura de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti,
respectiv:
a) este structura sportivă recunoscută în condiţiile legii;
b) nu are obligaţii de plată exigibile şi nu este în litigiu cu instituţia finanţatoare;
c) informaţiile furnizate instituţiei finanţatoare în vederea obţinerii finanţării sunt
veridice;
d) nu se află în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, a actelor constitutive
şi a regulamentelor proprii;
e) se obligă să participe cu o contribuţie financiară de minimum 10% din valoarea
totală a finanţării;
f) 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;
g)

nu beneficiază de un alt contract de finanţare din fonduri publice pentru acelaşi
proiect de la aceeaşi autoritate finanţatoare în cursul anului fiscal curent;

h) nu a beneficiat / a beneficiat în anul fiscal în curs de finanţare nerambursabilă de la
Unitatea Administrativ Teritorială – Comuna Valea Lungă, în sumă de
(RON).
Data …………………
Reprezentanţi legali:
(numele, prenumele, funcţia
semnătura şi ştampila structurii sportive)

………. lei

ANEXA Nr. 1
Structura sportiva .....................
Nr. ............ din ...................
CERERE DE FINANTARE-CADRU
A. Date privind structura sportiva
1. Denumirea structurii sportive ...........................................................
2. Adresa ..................................................................................
3. Certificat de identitate sportiva nr. ...................................................
4. Cont nr. ................................, deschis la ...................................
5. Cod fiscal ..............................................................................
6. Alte date de identificare: ..............................................................
Telefon ........................
Fax ..........................
E-mail .........................
Web ..........................
7. Echipa responsabila de derularea proiectului (numele si prenumele, functia in cadrul structurii sportive, telefon) .................................................................
7.1. Coordonator ...........................................................................
7.2. Responsabil financiar .................................................................
7.3. Responsabil cu probleme tehnice .......................................................
7.4. Alti membri, dupa caz .................................................................
B. Date privind proiectul
1. Denumirea proiectului ...................................................................
2. Scopul ..................................................................................
3. Obiective specifice .....................................................................
4. Activitati/actiuni din cadrul proiectului ...............................................
5. Perioada de derulare/actiune/activitate .................................................
6. Locul de desfasurare/actiune/activitate .................................................
7. Participanti (numarul si structura)/actiune/activitate ..................................
8. Costurile estimate ale proiectului (se va detalia pe actiuni/activitati, categorii de cheltuieli si surse de finantare), conform tabelului de mai jos:

- lei (RON) ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
│
│
din care
│
│Nr.│ Programul, proiectul, actiunea/activitatea, │Valoarea totala
├────────── ┬──────────┤
│crt.│
categoriile de cheltuieli*)
│
│ suma
│ venituri
│
│
│
│
│solicitata
│ proprii
│
│
│
│
│din fonduri
│ale structurii
│
│
│
│
│ publice
│ sportive
│
├──┼──────────────────────── ┼────────────┼────────── ┼──────────┤
│ 1. │I. Programul ................................................│
│
│
│
│ │ total ...........................................................│
│
│
│
│ │1. Proiectul ...................................................│
│
│
│
│ │1.1. Actiunea/activitatea ..............................│
│
│
│
│ │ total .........................................................│
│
│
│
│ │din care: .......................................................│
│
│
│
│ ││
│
│
│
│ ││
│
│
│
│ ││
│
│
│
│ ││
│
│
│
│ │(se detaliaza pe categorii de cheltu.
│
│
│
│ │total ..............................................................│
│
│
│
│ │din care: .......................................................│
│
│
│
│ ││
│
│
│
│ ││
│
│
│
│ ││
│
│
│
│ ││
│
│
│
└────┴─────────────────────────────────────────────┴────────────
*) Categoriile de cheltuieli ce se pot finanta din fonduri publice pentru proiecte sunt cele prevazute in Normele privind reglementarea unor probleme financiare
in activitatea sportiva, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 484/2003.
C. Resurse umane si financiare ale structurii sportive, angrenate in realizarea actiunilor/activitatilor din cadrul proiectului
1. Resurse umane
1.1. Numar de personal salariat - total ...................................................,
din care antrenori (pentru cluburile sportive) .............................................
1.2. Numar de sectii pe ramura de sport (pentru cluburile sportive) ........................
1.3. Numar de sportivi legitimati pe sectii ................................................
1.4. Numar de cluburi sportive afiliate la asociatia pe ramura de sport judeteana/a municipiului Bucuresti ........................................................................

1.5. Numar de asociatii fara personalitate juridica afiliate la asociatia pe ramura de sport judeteana/a municipiului Bucuresti
............................................................
2. Resurse financiare
2.1. Venituri proprii realizate in anul precedent - total ....................... lei (RON),
din care:
- donatii, sponsorizari ......................... lei (RON)
- venituri din activitati economice (inchirieri, prestari de servicii, reclama, publicitate etc.) ......................... lei (RON)
- cotizatii, taxe, penalitati etc. ......................... lei (RON)
- alte venituri ......................... lei (RON)
2.2. Venituri proprii estimate a se realiza in anul curent - total .............. lei (RON),
din care:
- donatii, sponsorizari ......................... lei (RON)
- venituri din activitati economice (prestari de servicii, inchirieri, reclama, publicitate etc.) ......................... lei (RON)
- cotizatii, taxe, penalitati etc. ......................... lei (RON)
- alte venituri ......................... lei (RON)
D. La prezenta cerere de finantare se anexeaza in mod obligatoriu urmatoarele documente:
1. raport de activitate, cuprinzand datele relevante pentru sustinerea cererii de finantare;
2. declaratia de impartialitate, in conformitate cu anexa la Legea nr. 350/2005;
3. declaratie conform modelului de mai jos.
DECLARATIE
Subsemnatii ...............................................................................,
reprezentanti legali ai structurii sportive ..................................................,
declaram pe propria raspundere, cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul in declaratii, ca structura sportiva pe care o reprezentam
indeplineste conditiile prevazute de Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport nr. 130/2006 privind finantarea nerambursabila din fonduri publice a
proiectelor cluburilor sportive de drept privat si ale asociatiilor pe ramura de sport judetene si ale municipiului Bucuresti, respectiv:
a) este structura sportiva recunoscuta in conditiile legii;
b) a publicat, in extras, raportul de activitate si situatia financiara pe anul .......... in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. .............; a inregistrat
raportul de
activitate in Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial sub nr. .......;
c) nu are obligatii de plata exigibile si nu este in litigiu cu institutia finantatoare;
d) nu are obligatii de plata exigibile privind impozitele si taxele catre stat, precum si contributiile catre asigurarile sociale de stat;
e) informatiile furnizate institutiei finantatoare in vederea obtinerii finantarii sunt veridice;
f) nu se afla in situatia de nerespectare a dispozitiilor statutare, a actelor constitutive si a regulamentelor proprii;
g) se obliga sa participe cu o contributie financiara de minimum 10% din valoarea totala a finantarii;
h) nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare si nu se afla in stare de dizolvare ori de lichidare, in conformitate cu prevederile legale in

vigoare;
i) nu beneficiaza de un alt contract de finantare din fonduri publice pentru acelasi proiect de la aceeasi autoritate finantatoare in cursul anului fiscal curent;
j) nu a beneficiat/a beneficiat in anul fiscal in curs de finantare nerambursabila de la institutia .........................., in suma de .......................... lei (RON).
Data ............................ Reprezentanti legali:
..........................................
(numele, prenumele, functia,
semnatura si stampila structurii sportive)

ANEXA Nr. 1
la contractul-cadru nr……………….
Structura sportiva
……………………………………………………………………………
Actiunile/activitatile din cadrul
proiectului de finantare nerambursabila din fonduri publice a proiectelor cluburilor
sportive de drept privat si ale asociatiilor pe ramura de sport judetene
programul “………………………………….. - 2015
Nr. Denumirea
Costul
crt. actiunii/activitatii Locul de
Perioada Nr. de
actiunii Alte mentiuni
desfasurare actiunii participanti - lei
(RON)
-

Reprezentanti legali:
…………………………………….
Presedinte – …………………..

Responsabil financiar
………………………………….
(numele, prenumele, functia,
semnatura si stampila structurii sportive)

