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Anexa nr.2a la Ghidul solicitantului culte 

 

 

FORMULAR DE SOLICITARE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ 

 

 

1. Unitatea de cult …………………………………………………………………………………. 

localitatea ……………………………………… str.………………………… nr…… comuna.............. 

judeţul ……………, codul poştal ……………… telefon ………………………  email 

………………………………… 

2. Adeverinţa de funcţionare nr. …………………… din data de …………………… eliberată de 

……………………………………… 

3. Număr de enoriaşi ……………. 

4. Structura de conducere a unităţii de cult: 

a) Date personale ale conducătorului unităţii de cult: Numele şi prenumele 

……………………………………………, data naşterii ……………………, actul de identitate ……… 

seria …………, nr. …………………., codul numeric personal I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, domiciliul: 

localitatea …………………………, str.…………………………, nr.……, comuna...........,judeţul 

…………, codul poştal ………………………… 

b) Date personale ale responsabilului financiar: Numele şi prenumele 

……………………………………………………………, data naşterii ……………………, actul de 

identitate ……… seria …………, nr. …………………., codul numeric personal 

I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, profesia …………………………….., funcţia ……………………….., 

locul de muncă …………………………………..., domiciliul: localitatea ………………………, str. 

……………………., nr. ……, judeţul …………, codul poştal ………... 

5. Codul fiscal nr. ………………………… din data de ……………………., emis de 

…………………………………………………………… 

6. Numărul contului bancar …………………………………………………………, deschis la 

……………………………………………… sucursala/filiala/agenţia ………………………, numele 

persoanelor cu drept de semnătură: ………………………………………. 

7. Bugetul anual de venituri şi cheltuieli al unităţii de cult, pe durata ultimilor 3 ani financiari: 

  2018   …………………………………………………… 

  2019  …………………………………………………… 

 2020  …………………………………………………… 

8. Patrimoniul de care dispune unitatea de cult1: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……… 

 
1 Mijloace fixe, dotări, echipamente, imobile. 

 



9. Experienţa anterioară: DA2/NU 

…………………………………………………………………………… 

10. Unitatea de cult desfăşoară programe şi proiecte la nivel: 

- local:   DA3/NU 

……………………………………………………………………………………. 

- judeţean:  DA4/NU 

…………………………………………………………………………………… 

- zonal, naţional:   DA5/NU 

…………………………………………………………………………………… 

- internaţional  DA6/NU 

………………………………………………………………………………….. 

11. A mai primit unitatea de cult sprijin financiar din partea altor organizaţii/instituţii pentru programe 

şi proiecte până în prezent? DA7/NU …………. 

12. Titlul programului/proiectului 

………………………………………………………………………………… Anul……… 

………………………………………. 

13. Organizaţia/instituţia care v-a sprijinit 

…………………………………………………………………, Suma acordată …………………… sau, 

respectiv, tipul sprijinului acordat 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………  

Descrieţi pe scurt programul/proiectul  

………………………………………………………………………, Parteneri în proiect  

…………………………………………………………………………………………………… 

Denumiţi o persoană care poate da referinţe despre proiect 

…………………………………………………… 

 

Date tehnice privind proiectul pentru care se solicită sprijin financiar 

14. Titlul proiectului 

…………………………………………………………………………………………………… 

15. Localitatea/localităţile în care se derulează proiectul: 

………………………………………………………  

16. Oportunitatea programului/proiectului în raport cu priorităţile comunităţii8: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

17. Beneficiari 

a) Beneficiarii sunt rezidenţi în9: 

………………………………………………………………………………… 

b) Grupul-ţintă: ……………………………………………… - numărul de persoane ………………… 

 
2 Dacă DA, precizaţi programele şi proiectele desfăşurate în anul calendaristic precedent şi în anul curent, dimensiunea acestuia 
3 Dacă DA, precizaţi localitatea. 
4 Dacă DA, precizaţi judeţul/judeţele. 
5 Dacă DA, precizaţi care sunt aceste programe sau proiecte şi datele privind anvergura naţională a acestora. 
6 Dacă DA, precizaţi care sunt aceste programe sau proiecte şi partenerii internaţionali implicaţi în organizarea acestora. 
7 Dacă DA, vă rugăm să precizaţi, în ordinea importanţei, programele/proiectele relevante. 
8 Precizaţi temeiul iniţiativei şi necesităţile la nivel local, zonal, naţional sau internaţional cărora le răspunde programul/proiectul propus. 
9 Precizaţi localitatea/localităţile. 



18. Durata în timp: Urmează să se deruleze din data de ……………………………………. 

până în data de …………………………… 

19. Descrierea proiectului: ............................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…................................................. 

20. Date privind coordonatorul programului/proiectului10: Numele ………………………, Prenumele 

………………………, profesia ………………………, funcţia ……………………, locul de muncă 

……………………………………………………………………………… domiciliul: localitatea 

………………………………………, str. …………………………, nr. …………, judeţul 

……………………, codul poştal …………………………, telefonul de acasă 

………………………………………,  

21. Modalităţi concrete de colaborare şi parteneriat: 

    a) parteneri la nivel local, judeţean, naţional: ……………………………………………………… 

    b) parteneri externi11: 

…………………………………………………………………………………………… 

22. Rezultate preconizate:  

………………………………………………………………………………………… 

23. Posibilităţi privind continuarea programului/proiectului după încetarea perioadei de subvenţionare: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

24. Alte surse de finanţare12: 

………………………………………………………………………………………… 

26. Subvenţia solicitată de la Consiliul Local Ernei …………………………………………. 

 

 

 

 

 

Numele şi prenumele ……………………………………………….  

Funcţia ……………………………………………………………………. 

Semnătura ………………………………………………………………                              

Data ……………………………………………………………………….. 

Ştampila  
 

                            

 

 

 

 

 

 

 
 

10 Dacă este cazul, specificaţi dacă acesta mai are un alt contract de muncă sau o convenţie civilă de prestări de servicii, precum şi locul de muncă. 
11 Prezentaţi în copie convenţiile de parteneriat stabilite cu partenerii dumneavoastră. 
12 Menţionaţi numele finanţatorilor şi contribuţia acestora. 


