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    Anexa 1   

Număr şi dată de înregistrare/ Registratură
                                  

FORMULAR CERERE DE ASOCIERE
(Orice modificare în textul original al formularului  atrage după sine respingerea cererii)

A. Date privind solicitantul

1. Solicitant: 
Numele complet al persoanei juridice solicitante:  
Prescurtarea:
Adresa:
Cod fiscal:
Telefon:
Fax :
E-mail: 

  
2. Date bancare:
Denumirea băncii:
Numărul de cont:
Titular: 

3. Datele persoanei care are dreptul de a reprezenta solicitantul :
Nume/Prenume:
Funcţia în cadrul asociaţiei:                                                                                  Ștampila
Tel./Fax:
E-mail:

Semnatură

4.  Datele  persoanei  care  este  coordonatorul  proiectului  dacă  este  diferita  de  persoana  de  la
punctul 3:
Nume/Prenume:
Funcţia în cadrul asociaţiei:
Tel./Fax:
E-mail:

Semnatură

5. Echipa responsabilă de derularea proiectului (nume, prenume, funcţia în cadrul asociaţiei/
fundatiei/instituției,  telefon,  e-mail,  semnătura,    d  escrierea   experienţei  în  scrierea  şi
managementul  proiectelor): 
Coordonator -                                                                                Semnatură
Responsabil financiar -                                                                 Semnatură
Responsabil cu probleme tehnice -                                              Semnatură
Alţi membri, după caz                                                                  Semnatură

6.  Descrierea  activitatii,  a  resurselor  si  a  obiectivelor  solicitantului.  Descrierea  experienței  în
scrierea si managementul proiectului  :

  sportiv                                                        - vezi Anexa 8a
 cultural-educativ-                                        - vezi Anexa 8b
 social                                                           - vezi Anexa 8c
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            B. Date privind proiectul

1. Denumirea proiectului: - ..................................

2. Locul desfăşurării proiectului (localitate): - .......................
 activitățile din cadrul proiectului se vor desfășura la ............................

3. Durata proiectului: de la    ...........         până la   .........
    .........   -    ........... -  pregătirea şi  promovarea  activităţilor  cuprinse  în  proiect

(alegerea furnizorilor şi încheierea contractelor cu furnizorii de servicii);
    .........   -    ........... –  desfășurarea  evenimentului  (o  enumerare  succintă),  potrivit

programului prezentat în anexa 1 bis; 
    .........   -   ........... - concluzii și raportări finale.

4. Rezumatul proiectului (max. 20 de rânduri), structurat astfel:
                 -   titlul
.........................................  solicită  asocierea cu  Municipiul  Suceava  în  vederea  finanţării  şi
realizării în comun a acţiunilor de interes public local cuprinse în proiectul mai sus menţionat.
- scopul
- participanţi
- grupuri ţintă
- beneficiari
- activităţi / acţiuni  principale din cadrul proiectului

    .........   -    ........... -  pregătirea şi  promovarea  activităţilor  cuprinse  în  proiect
(alegerea furnizorilor şi încheierea contractelor cu furnizorii de servicii);

    .........   -    ........... –  desfășurarea  evenimentului  (o  enumerare  succintă),  potrivit
programului prezentat în anexa 1 bis;

    .........   -   ........... - concluzii și raportări finale.
- rezultatele estimate
Prin implementarea acestui proiect se are în vedere:

5. Scopul şi obiectivele proiectului (descriere max 20 rânduri):

Necesitatea realizării acestui proiect se datorează în primul rând, …..........................................
Scopul proiectului îl reprezintă .................................................................................................. 
Obiectivul principal al acestui proiect îl constituie .........................................................................
Alte obiective specifice proiectului:

 .................................... 
 ....................................
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6  . Costurile estimate ale proiectului (se va detalia pe acţiuni / activităţi, categorii de cheltuieli şi surse de 
finanţare), conform tabelului de mai jos:

Nr.
crt.

Programul, proiectul,
acţiunea  /activitatea, categoriile de

cheltuieli 

Valoare
totală

din care

Suma solicitată
Municipiului

Suceava

Venituri proprii ale
asociaţiei

Programul                                 
     ........................................................

- se va completa cu categoria de program
în care se încadrează acțivitățile cuprinse
în proiect

Proiectul 
 - Titlul                               

     ........................................................
- perioada de desfăşurare 
…  .............. - ........................

1.1.Acţiunea/activitatea
Pregătirea   şi  promovarea  activităţilor
cuprinse în proiect (alegerea furnizorilor şi
încheierea  contractelor  cu  furnizorii  de
servicii);
-perioada de desfăşurare 
…............. - ........................
total = ..... lei
din care:
(se detaliază pe categorii de cheltuieli)

1.
Tipărituri
(exemplul)

2.
Publicitate
(exemplul)

1.2.Acţiunea/activitatea
Desfășurarea evenimentului (o enumerare
succintă),  potrivit  programul prezentat în
anexa 1 bis.

- perioada de desfăşurare
................... - .......................
total = .................
din care:
(se detaliază pe categorii de cheltuieli)

3.

4.

5.

6.

1.3.Acţiunea/activitatea
Concluzii și raportări finale
- perioada de desfăşurare 
................ - ..........................
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C. Resurse umane şi financiare ale structurii , angrenate în realizarea acţiunilor/activităţi

lor din cadrul proiectului

1  .   Resurse umane:
1.1.Num  ăr de personal salariat – total – (nume, prenume)
-
2  . Resurs  e financiare:
2.1.  Venituri proprii realizate în anul precedent – total ...............lei, din care:
       -    donaţii, sponsorizări.....................lei;
       -    venituri din activităţi economice (închirieri, prestări 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 (închirieri, prestări servicii, reclamă, publicitate,
             etc. )..................lei;
       -     cotizaţii, taxe, penalităţi, etc.................lei;
       -     alte venituri......................................lei.

3.   Justificarea proiectului

4.  Rezultatele  scontate:  impactul  proiectului  şi  mijloace  de monitorizare  şi  evaluare   a
rezultatelor

5.  Ordinea de prioritate (în cazul în care aţi aplicat mai multe proiecte la această rundă vă
rugăm să precizaţi ordinea importanţei lor pentru dumneavoastră, luând în considerare procedura
de aplicare).

Data: ....................

Numele/Prenumele/Semnătura reprezentantului legal al persoanei juridice solicitante
.......................................................................     

Numele/Prenumele/Semnătura coordonatorului de proiect
.........................................................................

Ştampila persoanei juridice solicitante


