ANEXA Nr. 1

la contractul- cadru

#Beneficiar ...................
#Acţiunile/activităţile din cadrul #proiectului ..............................
#Programul ...............................
#
Denumirea
Nr.
crt. acţiunii/activităţii

Locul de
desfasurare

Perioada
actiunii

Nr. de
participanţi

TOTAL

#Reprezentanţi legali:
#.......................................
#(numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila beneficiar)

Costul actiunii
-lei-

Alte menţiuni

ANEXA Nr. 2

La contractul-cadru
#Beneficiar .................
#Bugetul acţiunii/activităţii din cadrul #proiectului ...................................
#Programul ...................................

#

....................#- Iei din care
Nr.
crt.

Acţiunea/activitatea/categoriile de cheltuieli

1.

Acţiunea/activitatea ..............................................................,
Total ...................., din care:
a) .......................................................................
b) .......................................................................
[a), b), .................- categorii de cheltuieli; de exemplu: cazare:
10 persoane x 50 lei (RON) x 5 zile alocaţie de masă: 10
persoane x 30 lei (RON) x 6 zilei

2.

Acţiunea/activitatea ..............................................................,
Total ........., din care:

Valoare
totală

a) .......................................................................
b) .......................................................................
TOTAL:

#Reprezentanţi legali:
#.......................................
#(numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila beneficiar)

din fonduri
publice

din
veniturile
proprii ale
structurii
sportive

ANEXA Nr. 3
la contractul-cadru

Structura sportivă ...................
Scopul, obiectivele şi indicatorii de evaluare ai proiectului ...................,
din cadrul programului ..................................
A. Scopul:

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

B. Obiective: - obiectivul general: ........................................................
............................................................................................
- obiective specifice: .......................................................
............................................................................................
............................................................................................
C. Indicatori
C1. Indicatori de eficienta (denumire, unitate de masura):
a) .....................................................................................
b) .....................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
C2. Indicatori fizici (denumire, unitate de masura):
a) .....................................................................................
b) .....................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
C3. Indicatori de rezultat (denumire, unitate de masura):
a) .....................................................................................
b) .....................................................................................
Reprezentanti legali:

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

(numele, prenumele, functia,

semnatura si stampila structurii sportive)

Anexa nr.1 la Ghidul solicitantului

CERERE DE FINANŢARE-CADRU

Structura sportivă .....................
Nr. ............. din .......................
A) Date privind structura sportivă
1. Denumirea structurii sportive.............................................................................
2. Adresa
.......................................................................................................................................
3. Certificat de identitate sportive nr...................................................................
4. Cont nr..........................., deschis la....................................................................
5. Cod fiscal .................................................................................................
6. Alte date de identificare:...................................................................................
Telefon ................................ Fax .........................................
E-mail ................................ Web ........................................
7. Echipa responsabilă de derularea proiectului (numele şi prenumele, funcţia în
cadrul structurii sportive, telefon) .....................................................................
7.1.Coordonator.........................................................................................................
7.2.Responsabil financiar..........................................................................................
7.3.Responsabil cu probleme tehnice........................................................................
7.4.Alţi membri, după caz ........................................................................................
B) Date privind proiectul
1. Denumirea
proiectului......................................................................................................................
.......................................................................................................................................
. 2. Scopul
.......................................................................................................................................
3. Obiective specifice
.......................................................................................................................................
4. Activităţi/acţiuni din cadrul proiectului..................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................
5. Perioada de derulare/acţiune/activitate...................................................................
6. Locul de
desfăşurare/acţiune/activitate........................................................................................
.......................................................................................................................................
7. Participanţi (numărul şi structura)/acţiune/activitate..................................
8. Costurile estimate ale proiectului (se va detalia pe acţiuni/activităţi, categorii de
cheltuieli şi surse de finanţare), conform tabelului de mai jos:
-leiNr.
crt.

Programul, proiectul,
acţiunea/activitatea, categoriile de
cheltuieli*)

1.

1. I. Programul ............
1. Proiectul .......................................
1.1. Acţiunea/activitatea ....................
total ..................................................
din care: ............................................
- (se detaliază pe categorii de cheltuieli)
1.2. Acţiunea/activitatea .....................
total ...................................................
din care: .............................................
-

Valoarea
totală

suma
solicitată
din
fonduri
publice

venituri
proprii ale
structurii
sportive

C) Resurse umane şi financiare ale structurii sportive, angrenate în realizarea
acţiunilor/activităţilor din cadrul proiectului
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/a
municipiului Bucureşti ..........................................
1.5.Număr de asociaţii fără personalitate juridică afiliate la asociaţia pe ramură de
sport judeţeană/a municipiului Bucureşti ...............................................

2. Resurse financiare
2.1. Venituri proprii realizate în anul precedent - total .......................lei ,
din care:
- 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:
- donaţii, sponsorizări ......................... lei
- venituri din activităţi economice (prestări de servicii, închirieri, reclamă, publicitate
etc.) ......................... lei - cotizaţii, taxe, penalităţi etc. .......................... lei
- alte venituri ......................... lei
D) La prezenta cerere de finanţare se anexează în mod obligatoriu următoarele
documente:
1. raport de activitate, cuprinzând datele relevante pentru susţinerea cererii de
finanţare;
2. declaraţia de imparţialitate, în conformitate cu anexa la Legea nr.
350/2005;
3. declaraţie conform modelului de mai jos.

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
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;
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
numărul ..........( 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 precedent, înregistrată sub numărul......din.............( Ordinul nr. 236/2006)
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 10% 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 în curs de finanţare
nerambursabilă de la instituţia .........................., în sumă de .......................... lei .
Data ............................

Reprezentanţi legali:

(numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila beneficiar)

ANEXA 6 la Ghidul solicitantului
CURRICULUM VITAE

Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Mobil:

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Înţelegere

Autoevaluare
Nivel european (*)

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Limba
Limba
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini
organizatorice
Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
Competenţe şi aptitudini artistice
Alte competenţe şi aptitudini
Permis(e) de conducere

Informaţii suplimentare
Anexe

Scriere
Discurs oral
Exprimare
scrisă

ANEXA Nr. 11 la Ghidul solicitantului

CONTRACT-CADRU
privind finanţarea acţiunilor/activităţilor din cadrul programului
___________
în anul 2014
CAPITOLUL I: Părţile
Instituţia finanţatoare __________________________________________________
cu sediul în_________________________, str. _________________, nr. ______, judeţul
__________________,
codul
fiscal___________________________
cont_____________________________, deschis la _____________________________,
reprezentată prin _____________________________, în calitate de _________________,
denumită în continuare instituţia finanţatoare,
şi
______________________________________________________________________
cu
sediul în localitatea _________________________ , str. ___________________________
nr.______, judeţul _______________, telefon,____________________________
Fax._____________________,cont_____________________________________________
___ deschis la _____________________________________________________________,
Certificat de identitate sportivă nr. ___________________, reprezentată prin
_______________________________________,
în
calitate
de
Preşedinte
şi
_____________________________ în calitate de Responsabil financiar, denumită în
continuare beneficiar,
În baza dispoziţiilor Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din
fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi
completările ulterioare, ale Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi
completările ulterioare, ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, ale H.G. nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de
cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fondurile
publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului nr. 130/2006 emis
de Președintele Agenţiei Naţionale pentru Sport 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,modificat prin Ordinul nr. 236/2006, ale O.U.G. nr.
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii , aprobată cu modificări și completări
prin Legea nr. 337/2006, ale H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/2006 ,
cu modificările şi completările ulterioare și ale Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. /
30.01.2014 cu privire la aprobare Program anual al Consiliului Județean Olt de finanțare
nerambursabilă în domeniul sport, pentru anul 2014, în condițiile Legii nr. 350/2005 privind
regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de
interes general, cu modificările și completările ulterioare au convenit încheierea prezentului
contract.

CAPITOLUL II: Obiectul şi valoarea contractului
Art.1. Obiectul prezentului contract îl constituie finanţarea proiectului, respectiv a
acţiunilor/activităţilor din cadrul programului sportiv
________________________________________________________, prevăzute în Anexa
nr.1 la contractul-cadru.
Art. 2. Instituţia finanţatoare repartizează structurii sportive suma de ____________________ lei
pentru finanţarea acţiunilor/activităţilor prevăzute la art. 1.
CAPITOLUL III: Durata contractului
Art. 3. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părţi şi este valabil până la
data de __________________.

CAPITOLUL IV: Drepturile şi obligaţiile părţilor
Art.4. Beneficiarul are următoarele drepturi şi obligaţii: a) să utilizeze suma prevăzută la art. 2
exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor potrivit destinaţiei stabilite prin contract aferente
acţiunilor/activităţilor prevăzute în anexa nr. 1 şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
b) să realizeze acţiunile/activităţile prevăzute la art. 1; c)să promoveze denumirea instituţiei
finanţatoare în cadrul acţiunilor/activităţilor finanţate prin modalităţile convenite între părţi; d)să
permită persoanelor delegate de instituţia finanţatoare să efectueze controlul privind modul de
utilizare a fondurilor prevăzute la art. 2; e)să contribuie cu minimum 10% din valoarea totală a
programului, acţiunii/activităţilor prevăzute la art. 1; f)să transmită instituţiei finanţatoare un
raport financiar de justificare a avansului acordat, însoţit de copii certificate pentru conformitate
cu originalul, ale documentelor aferente; g) ulterior, va prezenta spre decontare rapoarte
intermediare însoţite de asemenea de copii certificate pentru conformitate cu originalul, ale
documentelor justificative pentru cheltuielile efectuate, din a căror valoare consiliul judeţean va
deconta 90%, diferenţa de 10% fiind considerată contribuţia proprie; h)să restituie, în situaţia
nerespectării dispoziţiilor legale şi a prevederilor prezentului contract, în termen de 15 zile de la
data comunicării somaţiei de plată din partea organului de control, sumele primite, precum şi
penalităţile aferente acestora, calculate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare; i)să respecte
prevederile actului constitutiv şi ale statutului propriu, precum şi statutul şi regulamentele
federaţiei sportive naţionale la care este afiliată; j)să promoveze spiritul de fair-play, să
întreprindă măsurile necesare pentru prevenirea şi combaterea violenţei şi dopajului în cadrul
acţiunilor finanţate potrivit prezentului contract; k)să respecte procedurile de achiziţii din fonduri
publice conform reglementărilor legale în vigoare.
Art.5. Instituţia finanţatoare are următoarele drepturi şi obligaţii:

a) să supravegheze şi să controleze modul de utilizare a sumei repartizate, precum şi
modul de respectare a dispoziţiilor legale; b) să plătească suma prevăzută la art. 2, astfel :
prima tranşă (avans) este de 30% din valoarea finanţării nerambursabile ;
.
a doua tranşă este de 30% din valoarea finanţării nerambursabile şi va fi
virată beneficiarului, după cheltuirea şi justificarea avansului. Cererea de plată este
însoţită de raportul intermediar iar tranşa va fi virată în termen de 10 zile de la validarea
acestuia de către Autoritatea Finanţatoare ;
.
a treia tranşă este de 20% din valoarea finanţării nerambursabile şi va fi
virată beneficiarului, după cheltuirea şi justificarea tranșei anterioare. Cererea de plată
este însoţită de raportul intermediar iar tranşa va fi virată în termen de 10 zile de la
validarea acestuia de către Autoritatea Finanţatoare.
-

În termen de 5 de zile de la finalizarea proiectului, beneficiarul va înainta
Consiliului Judeţean Olt raportul final şi documentele justificative, prin care va
demonstra cheltuirea tuturor fondurilor conform bugetului aprobat, şi va înainta
cererea de plata a ultimei tranșe.
c) în situaţia in care beneficiarul nu va putea justifica prin documente cheltuirea fondurilor,
este obligat sa restituite sumele ramase nejustificate dar primite prin tranşa anterioară, in
maxim 5 zile de la solicitarea Autorităţii Finanţatoare.
d) în cazul în care structura sportivă nu respectă prevederile prezentului contract, instituţia
finanţatoare are dreptul de a solicita restituirea sumelor acordate, precum şi sistarea virării
sau diminuarea sumei repartizate, după caz.
CAPITOLUL V: Răspunderea contractuală
Art. 6. (1) Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, partea în culpă răspunde în condiţiile prezentului contract şi ale
dispoziţiilor legale în vigoare.
(2) Sumele nejustificate prin documentelor prevăzute la art. 4 lit. f), în termenul convenit prin
prezentul contract, se vor restitui Consiliului Judeţean Olt în contul din care au fost primite.În
caz contrar, beneficiarul se obligă să achite sumele stabilite de organele de control ( Camera
de Conturi Olt, Ministerul Finanţelor, etc.) drept penalităţi, dobânzi, foloase necuvenite, etc.
Art. 7. Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condiţiile legii.
CAPITOLUL VI: Litigii
Art. 8. Divergenţele care pot apărea între părţi pe parcursul derulării prezentului contract vor
face obiectul unei concilieri pe cale amiabilă. În situaţia în care aceasta nu s-a realizat, partea
nemulţumită se poate adresa instanţei de judecată competente, în condiţiile
legii.
CAPITOLUL VII: Dispoziţii finale
Art. 9. Regimul de gestionare a sumelor repartizate de instituţia finanţatoare şi controlul
financiar se realizează în condiţiile legii. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata
cheltuielilor efectuate de structura sportivă în baza prezentului contract se fac potrivit
normelor privind finanţele publice.
Art. 10. Prevederile prezentului contract au putere deplină pentru părţi şi se constituie în
norme cu caracter tehnic, financiar şi administrativ.

Art. 11. Modificarea clauzelor prezentului contract se face cu acordul părţilor numai
pentru acţiuni viitoare şi se consemnează într-un act adiţional.
Art. 12. Anexele nr.1 - 3, fac parte integrantă din prezentul contract.
Art. 13. Prezentul contract se încheie în 3 exemplare, dintre care două exemplare pentru
instituţia finanţatoare şi un exemplar pentru beneficiar.

Instituţia finanţatoare
CONSILIUL JUDEȚEAN OLT
____________________________
reprezentant legal

Beneficiar
____________________________
reprezentant legal

Anexa 12.1
la Ghidul solicitantului
Raport nr _____

Data ________

Programul privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului
Consiliului Judeţean Olt alocate pentru activităţi nonprofit de interes general,
pentru domeniul sport, pe anul 2014

(MODEL) RAPORT
(se transmite de catre beneficiar Consiliului Judetean Olt)
Perioada de raportare de la _________ la ________

Raport

Intermediar
Final

DETALII DESPRE PROIECT
Titlul proiectului __________________________________________________
Domeniul : ______________________________________________________
Numarul contractului de finantare _________________
DETALII PRIVIND RAPORTUL
Data semnarii contractului __________
Data inceperii perioadei de executie a proiectului ___________________
Data finalizarii perioadei de executie a proiectului ____________________
DETALII PRIVIND BENEFICIARUL
Beneficiar ________________________________________ Adresa (strada, nr,
cod postal, sat, oras, judet)_______________
_____________________________________________________________ Tel.
_____________ Fax _______________
E-mail ______________
Administratorul proiectului
(nume)______________________________________
Reprezentantul legal (nume) (altul decat Administratorul proiectului, daca este
cazul) ________________________

Anexa 12.1. la Ghidul solicitantului
Raport nr _____

Data ________

1. REZUMATUL PROGRESULUI PROIECTULUI (MAX 5 RANDURI)

Implementarea proiectului progreseaza in conformitate cu contractul aprobat?
DA
NU
Daca NU, va rugam selectati motivele adecvate din lista de mai jos si utilizati caseta
de text pentru a oferi explicatii.
Motive

Explicatii

Cauze naturale – ex. Inundatii naturale, furtuni
puternice, conditii periculoase
Dificultati cu contractorii
Probleme financiare
Cerinte care nu au raspuns asteptarilor
Probleme legale si statutare
Factori economici locali
Probleme de personal
Subestimarea graficului de executie a proiectului
Factori neprevazuti care impiedica progresul
lucrarilor
Altele

2. REALIZARILE PROIECTULUI
Indicatori de realizare/
Rezultate
denumirea

U.M

Obiective

Totalul
realizarilor
raportate in
rapoartele
anterioare

Realizari
in timpul
perioadei
de
raportare
curente

Total
realizari
la zi

Diferente
(±%)

Anexa 12.1.
la Ghidul solicitantului
Raport nr _____

Data ________

3. ACTIVITATI REALIZATE IN PERIOADA DE RAPORTARE (INCLUSV
DESCRIEREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE DERULATE)

4. VA RUGAM FOLOSITI ACEASTA CASETA PENTRU A EXPLICA SI
JUSTIFICA ORICE MODIFICARE IN IMPLEMENTAREA ACTUALA FATA DE
NIVELUL ANTICIPAT

Semnatura reprezentantului legal

A doua semnatura
(de regula Directorul Economic)

Data
VALIDAT,

Data

Anexa 12.2 la Ghidul solicitantului - Raport financiar
Cheltuieli

1.Resurse umane
Salarii
Diurne
Subtotal Resurse umane

Costuri (in
RON)

0

2.Transport
Subtotal Deplasari

0

3. Echipamente si achizitii
Subtotal Echipament si achizitii

0

4. Consumabile
Subtotal birou local / costuri de operare

0

5. Inchirieri
Subtotal costuri inchirieri
6. Alte costuri, servicii
Subtotal alte costuri, servicii

0

7. Altele
Subtotal Altele

0

8. Subtotal costuri directe eligibile ale Proiectului (1-7)
9. Cheltuieli administrative (maxim 7% din 7, total costuri directe eligible
ale Proiectului)
10. Total costuri eligibile (8+9)

0
0

Descrierea cheltuielilor
(inclusiv nr. Contract
achizitie)

O.P. sau chitanta

Factura
Nr.

Data

Furnizor

Nr.

Data

Suma in RON
Contrib.
Proprie

Fonduri Publice

Total

Diferenta
fata de
buget -/+

Sursele de finanţare preconizate
Suma
RON

Contribuţia financiară a Solicitantului1
contributie proprie
donatii
sponsorizari
alte surse
Finantarea nerambursabila solicitata
TOTAL CONTRIBUTII
TOTAL GENERAL
1.cofinantarea trebuie sa fie cel putin 10%
Cifrele se introduc cu 2 zecimale

Procent
din total
%

ANEXA 13 LA Ghidul Solicitantului

Cerere de plata pentru contractul de finantare nerabursabila nr............

Data cererii de plata
In atentia
Consiliului Judetean Olt

Titlul Contractului de finantare nerambursabila:
Numele si adresa Beneficiarului:.................................................................
Cererea de plata numarul: ....
Perioada acoperita de cererea de plata:
..................................................................................
Domnule/Doamna,
Subsemnatul, .................................. solicit prin prezenta avans/ plata
intermediara/ plata finala in cadrul contractului mentionat mai sus.
Suma ceruta este ................................
S-au anexat urmatoarele documente suport:
− raportul tehnic si financiar intermediar/ final.
Plata trebuie facuta in urmatorul cont :
......................................................................

Cu stima,

ANEXA 14 la Ghidul solicitantului - IDENTIFICARE FINANCIARA

ANEXA E

TITULARUL CONTULUI
NUME

ADRESA

LOCALITATE/JUDET
COD POSTAL
PERSOANA DE CONTACT
TELEFON
FAX
COD TVA

BANCA
NUME

ADRESA

LOCALITATE/JUDET
COD POSTAL
NUMAR CONT
MONEDA DE SCHIMB

R O N

COD SWIFT

B

I

C

BENEFICIARUL
(numai daca este diferit de titularul contului)
NUME

ADRESA

LOCALITATE/JUDET
COD POSTAL

OBSERVATII :
DATA :

Anexa E / V - Contract / Identificare financiară
Iulie 2002

SEMNATURA BENEFICIAR

1

ANEXA 15 la Ghidul solicitantului

DECLARATIE IMPARTIALITATE
Reprezintă conflict de interese orice situaţie care îl impiedică 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...........………………….........................,
identificat
cu
CNP...............................……….......... 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:
………………………………………………..

