
 

Anexa 1  

Cerere tip 

 

Persoana juridică/ Persoană fizică autorizată:__________________________ 

Nr. ______/Data______________ 

 

 

C E R E R E 

pentru acordarea finanţării nerambursabile privind 

acţiunile/proiectele/programele culturale/cultural-educative conform 

Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 

Persoana juridică/ Persoană fizică autorizată  solicitantă:........................................... 

Adresa completă a Persoanei juridice/ Persoanei fizice autorizate solicitante: 

.....................................................................................................................................

.. 

Adresa completă a obiectivului (în cazul în care diferă de adresa de mai sus):  

……………………………………………………………………………………… 

Numele şi prenumele reprezentantului:....................................................................... 

Funcţia: ................................... Telefon: .................................... 

Cod IBAN:  

Deschis la………………………………  

Cod Fiscal de înregistrare………….... 

 

Obiectul cererii: finanţare nerambursabilă pentru activităţi culturale/ cultural-

educative 

  

 Prezentarea organizatorului  

(asociație/fundație/ONG/persoană fizică autorizată /echipă de proiect) 

 

 Prezentarea partenerilor și contribuția acestora 

 

 Prezentarea proiectului 

a. Titlul proiectului 

b. Rezumatul proiectului 

c. Perioada de desfășurare 

d. Scopul și justificarea proiectului 

e. Obiectivul general și obiectivele specifice proiectului  



f. Activitățile (descriere, locul de desfășurare, planificare, durată, 

promovare) 

g. Grupul țintă    

h. Rezultate aşteptate (calitative și cantitative) 

i. Durabilitatea proiectului 

j. Bugetul proiectului pe surse de finanțare 

 

- fonduri solicitate de la bugetul local al Municipiului Lugoj (cuantumul 

finanțării solicitate) …….. lei; 

- contribuția solicitantului beneficiar al finanțării (de minim 10% din valoarea 

totală a proiectului) ........lei; 

- total buget proiect: ……  lei (finanțarea solicitată + contribuția solicitantului) 

 

 

Au fost justificate în totalitate sumele primite anterior:         

● DA               

● NU    

● NU ESTE CAZUL 

 

 

CERTIFIC exactitatea datelor de mai sus pentru care răspund conform 

prevederilor legale şi mă oblig să justific sumele primite, conform normelor 

legale. 

 

 

 

Nume Prenume (reprezentant)     Semnătură 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexă la cererea tip de solicitare a finanțării nerambursabile pentru activități 

culturale/cultural-educative 

 

Să efectueze următoarele tipuri de cheltuieli : 

 

a) cheltuieli de realizare a acţiunii/proiectului/programului cultural, precum 

costuri materiale şi servicii, costuri de producţie, închirieri de spaţii şi aparatură, 

prestări servicii, premii şi altele asemenea; 

b) achiziţionarea de dotări necesare derulării programului sau proiectului 

cultural; 

c) cheltuieli ocazionate de cazarea şi transportul intern şi internaţional ale 

participanţilor/invitaţilor; 

d) alte cheltuieli specifice, precum realizarea de studii şi cercetări, consultanţă 

de specialitate, tipărituri, seminarii, conferinţe, ateliere de lucru, acţiuni 

promoţionale şi de publicitate; 

e) cheltuieli de masă ale participanţilor şi/sau invitaţilor; 

f) diurna pentru participanți, acordată în condiţiile legii; 

g)cheltuieli de personal şi cheltuieli administrative, aferente perioadei de 

realizare a acţiunii/proiectului/programului cultural. 

 

Cheltuielile prevăzute la lit. b) se acoperă în limita unui procent de 20% din totalul 

finanţării nerambursabile acordate. 

Cheltuielile prevăzute la lit. e) şi g) se acoperă, cumulat, în limita unui procent de 

20% din totalul finanţării nerambursabile acordate. 
 


