
                                                                                                                          Anexa 2 
 

DECLARAŢIE 
 
Subsemnatul ............................................................., domiciliat în localitatea ..................., 
str...............................nr. ..... , bl .... , ap ...., sectorul/judeţul .............., codul postal ........... , 
posesor al actului de identitate .......... seria...... nr..............,codul numeric personal 
..................................., în calitate de reprezentant al structurii sportive/ 
organizatiei........…...................................................................., declar pe propria răspundere  
urmatoarele: 
1. nu mă aflu personal / persoana juridica pe care o reprezint nu se afla, în nici una dintre 
următoarele situaţii: 
a) în incapacitate de plată; 
b) cu conturile blocate conform unei hotărâri judecatoreşti definitive; 
c) nu am încalcat cu bună ştiinţă prevederile unui alt contract finanţat din fonduri publice; 
d) nu sunt vinovat de declaraţii false cu privire la situaţia economică; 
e) nu sunt condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înşelăciune, delapidare, 
dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri. 
2. structura sportivă/organizatia pe care o reprezint îndeplineşte urmatoarele condiţii: 
a) este structură sportivă recunoscută în condiţiile legii: CIS nr.      

CIF nr     ; 
b) este afiliata la federaţia sportivă naţională de specialitate şi/sau la asociaţia pe ramură de 
sport judeţeană Timis, dovada afilierii este 
_________________________________________; 
c) a depus situaţia financiară la data de 31 decembrie a anului precedent la organul fiscal 

competent, înregistrată sub nr.   din     ; 
d) nu are obligaţii de plată exigibile şi nu este în litigiu cu instituţia finanţatoare; 
e) nu are obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, precum şi 
contribuţiile către asigurările sociale de stat; 
f) informaţiile furnizate instituţiei finanţatoare în vederea obţinerii finanţării sunt veridice; 
g) nu se află în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, a actelor constitutive şi a 
regulamentelor proprii; 
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; 

Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 292 din Codul penal pentru infracţiunea de fals 
în declaraţii, am verificat datele din prezenta declaraţie, care este completă şi corectă. 
 
Structura sportiva/ organizatia............ 
 
Reprezentant legal.................... 
 
 
Semnătura, 
.......................... 
 
 
Data 
.................. 



                                                                                                                               Anexa 3 
 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI 
al structurii sportive/ organizatiei......…………………………………............... 
Proiectul ............................................ 
din Programul „Promovarea sportului de performanta”/  Programul”  Sportul pentru Toti” 
Perioada şi locul desfăşurării ................................................................................... 
 
Nr. 
crt. 

Denumire indicatori TOTAL 
TRIM 

 I 
TRIM 

 II 
TRIM 

III 
TRIM 

IV OBSERVAŢII1 

I. VENITURI – TOTAL,  din care:      
1. Contribuţia beneficiarului (a+b+c+d)      
a). contribuţie proprie      
b). Donaţii      
c). Sponsorizări      
d). alte surse      

2. 
Finanţare nerambursabila din bugetul 
local  

  
 

 
 

II. CHELTUIELI – TOTAL, din care:      
1. Închirieri      
2. Onorarii /fond premiere/Consultanţă       
3. Transport      
4. Cazare şi masă  
5. Consumabile      
6. Echipamente      
7. Servicii      
8. Administrative      
9. Tipărituri      
10. Publicitate   
11. Alte cheltuieli (se vor nominaliza)      

 Alimentatie de efort      
 Plata arbitri, medici si alte persoane      

 
Asigurarea persoanelor, a materialelor 
si echipamentelor sportive si a altor 
bunuri 

  
 

 
 

 
Achizitionarea de materiale si 
echipamente sportive 

  
 

 
 

 Medicale si pt. control doping  

 
-inchirieri baze sp,sali,spatii, 
aparatura,alte bunuri 

  
 

 
 

 -refacere dupa efort, recuperare,igiena      

 
-asig.serviciilor medicale,ordinii 
publice,a resp.normelor PSI 

  
 

 
 

 -achiz.panouri, materiale publicitare...  

 
-taxe de inscriere/ participare la actiuni 
sportive, taxe de organizare 

  
 

 
 

 -taxe de vize      

 
-pentru realizarea actiunilor de 
cercetare,documentare,informare 

  
 

 
 

 -consultanta in domeniul sportului      
 -Premii, indemnizatii      
 .....si alte cheltuieli( se vor nominaliza)      
 TOTAL      
 %      100

                                                 
1 La veniturile obtinute din donatii, sponsorizari si alte surse, la rubrica de observatii se va specifica denumirea persoanei 
fizice sau juridice care acorda finanţarea, inclusiv datele de contact (sediu, telefon, fax, email)  



Detalierea cheltuielilor cu evidenţierea surselor de finanţare pe fiecare categorie de cheltuială: 

Nr 
crt 

Categoria  
bugetara 

Contribuţia 
finanţator 

Contribuţia Beneficiarului 
Total 
buget Contribuţie 

proprie 
Alte surse 

(donaţii, sponsorizări etc.) 
Închirieri    
Fond premiere/Consultanţă     
Transport    
Cazare şi masă  
Consumabile    
Echipamente    
Servicii    
Administrative    
Tipărituri    
Publicitate     

Alte cheltuieli (nominal)    
 Alimentatie de efort    

 
Plata arbitri, medici si alte 
persoane 

   

 
Asigurarea persoanelor, a 
materialelor si echipamentelor 
sportive si a altor bunuri 

   

 
Achizitionarea de materiale si 
echipamente sportive 

   

 Medicale si pt. control doping    

 
-inchirieri baze sp,sali,spatii, 
aparatura,alte bunuri 

   

 
-refacere dupa efort, 
recuperare,igiena 

   

 
-asig.serviciilor medicale,ordinii 
publice,a resp.normelor PSI 

   

 
-achiz.panouri, materiale 
publicitare... 

   

 
-taxe de inscriere/ participare la 
actiuni sportive, taxe de 
organizare 

   

 -taxe de vize    

 
-pentru realizarea actiunilor de 
cercetare,documentare,informare 

   

 
-consultanta in domeniul 
sportului 

   

 -Premii, indemnizatii    

 
.....si alte cheltuieli( se vor 
nominaliza) 

   

 TOTAL    
 %    100

 
 
 
 
Preşedintele structurii sportive/organizaţiei       Responsabilul financiar al structurii 
sportive/organizaţiei                                                  ............................     
................................. 
(numele, prenumele şi semnatura)                           (numele, prenumele şi semnatura) 

Data ................... 
Ştampila 



                       

                                                                                                                         Anexa 5 
 
 

 
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 alte interese comune cu o altă persoană. 

Subsemnatul, …………….. în calitatea de ……………… al 

……………………….….., 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. 

 
 
Structura sportiva/ organizatia............ 
 
Reprezentant legal.................... 
 
 
Semnătura, 
.......................... 
 
 
Data 
..................                                                     

 
 
 
 
 
 
 

 



 
                                                                                                                           Anexa 8 
 

CURRICULUM VITAE 
 

Rolul propus în proiect:  coordonator proiect 
1. Nume:  
2. Prenume:  
3. Data naşterii:  
4. Cetăţenie:  
5. Stare civilă:  
6. Domiciliu: 
7. C.I./B.I.: seria.......nr................ 
8. CNP: 
9. Telefon: 
10. Studii:  
Instituţia [ De la – până la ] Diploma obţinută: 
 
  
 
11.  Limbi straine:  Indicaţi competenţa lingvistică pe o scală de la 1 la 5 (1 - excelent; 5 – de 

bază) 
 

Limba Citit Vorbit Scris 
    
    

 
12. Membru in asociatii profesionale:   
13. Alte abilităţi:  
14. Funcţia în prezent:  
15.  Vechime în instituţie: 
16.  Calificări cheie:  
17.  Experienţa specifică:  
18. Experienţa profesională 
 
 

Date de la – pana la Locaţia Instituţia Poziţia Descriere 

     
     

 
19. Alte informatii relevante:  
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