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CONSILIUL JUDEŢEAN SIBIU 

Anexa a la Regulamentul privind criteriile de acordare a finanţării proiectelor sportive pentru structurile de 

drept public din bugetul Județului Sibiu în anul 2020 

CERERE DE FINANŢARE 

 

A. Aplicantul: 

 

1. Solicitant: 

 

1. Denumirea solicitantului: 

2. Prescurtarea: 

3. Adresa: 

4. Certificat de identitate sportivă: 

5. Alte date de identificare:Telefon: 

E-mail: 

Fax: 

Web: 

 

 

2. Date bancare: 

Denumirea băncii: 

Numărul de cont: 

Titular: 

Cod fiscal: 

 

3. Datele persoanei care are dreptul legal de a reprezenta solicitantul: 

 

1. Numele complet: 

2. Telefon: 

3. Fax: 

4. E-mail: 

 

4. Responsabilul de proiect (dacă este diferit de persoana de la punctul 3): 

 

1. Numele complet: 

2. Telefon: 

3. Fax: 

4. E-mail: 

 

B) Date privind programul sportiv: 

1. Titlul/Denumirea programului sportiv 

 

2. Descrierea programului sportiv, a scopului și obiectivelor acestuia, precum și a 

resurselor solicitantului 
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3. Justificarea caracterului de anvergură și importanța pentru finanțator a 

programului: 

 

 

4. Activităţile desfășurate pentru implementarea programului sportiv: 

 

Activități/acțiuni din cadrul 

programului sportiv 

Locul 

desfășurării 

Perioada de desfășurare a 

activității/acțiunii 

Participanți (numărul și 

structura) 

Activitatea 1   Participanți la 

activitatea 1 

Activitatea 2   Participanți la 

activitatea 2 

Activitatea 3   Participanți la 

activitatea 3 

Activitatea 4   Participanți la 

activitatea 4 

Etc.    

    

    

    

    

    

    

 

5. Suma solicitată spre finanțare Consiliului Județean Sibiu necesară pentru 

implementarea programului sportiv: 

 

 

6. Graficul estimativ al cererilor de finanțare din totalul bugetului solicitat 

autorității finanțatoare: 

a) Integral până la data de……………….. 

b) În următoarele tranșe: 

- tranșa I în valoare de………….., până la data de ………… 

- tranșa II în valoare de……….…, până la data de ………… 

- tranșa III în valoare de…………, până la data de ………… 

 

 

C) Resurse umane şi financiare ale solicitantului: 

 

1. Resurse umane 

1.1. Număr de personal salariat – total, din care antrenori (pentru cluburile sportive): 

1.2. Număr de secţii pe ramură de sport (pentru cluburile sportive): 

1.3. Număr de sportivi legitimaţi pe secţii: 

1.4. Număr de cluburi sportive afiliate la asociaţia pe ramură de sport judeţeană: 

1.5. Număr de asociaţii fără personalitate juridică afiliate la asociaţia pe ramură de sport judeţeană: 
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2. Resurse financiare 

2.1. Venituri proprii realizate în anul precedent - total ............................................ lei , din care: 

- alocări de la bugetul Consiliului Județean Sibiu......................................... lei, 

- alocări de la bugetul altor autorități locale… .............................................. lei, 

- donaţii, sponsorizări ............................................................. lei, 

- venituri din activităţi economice (închirieri, prestări de servicii, reclamă, publicitate etc.)

 lei, 

- cotizaţii, taxe, penalităţi etc ................................................................. lei, 

- alte venituri lei , 

2.2. Venituri proprii estimate a se realiza în anul curent - total ....................................... lei, din care: 

- alocări de la bugetul Consiliului Județean Sibiu......................................... lei, 

- alocări de la bugetul altor autorități locale… .............................................. lei, 

- donaţii, sponsorizări ............................................................. lei, 

- venituri din activităţi economice (prestări de servicii, închirieri, reclamă, publicitate etc.)

 lei 

- cotizaţii, taxe, penalităţi etc ................................................................. lei 

- alte venituri lei 

 

D) Parametrii de performanță 

1. Indicatori de performanță realizați în precedentul sezon competițional sau în 

ultimele 12 luni 

……………………………………………………………………………….. 

2. Obiectivele de performanță de realizat în sezonul competițional pentru care se 

solicită finanțarea 

………………………………………………………………………………. 

E) Alte documente: 

1. În cazul solicitărilor pentru finanțarea participării sportivilor componenți ai loturilor 

naționale și a antrenorilor acestora la competițiile internaționale oficiale vor fi 

anexate adrese din parte Federațiilor Sportive Naționale din care să rezulte 

convocarea la loturile naționale precum și costurile acoperite de către acestea pentru 

fiecare competiție 

 

2. În cazul solicitărilor depuse de către Federațiile Sportive Naționale pentru finanțarea 

organizării de competiții internaționale oficiale, în Județul Sibiu, federaţiile vor 

anexa regulamentele de organizare, desfășurare și premiere ale respectivelor 

competiții. 

 

Nr. înregistrare/Data:         

Reprezentantul legal al solicitantului, Numele și prenumele: 

Semnătura: 

Ștampila solicitantului: 

 

 


