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Programul “Spa Ńii verzi” 
CERERE DE FINANłARE 

 
Organiza Ńia 

Numele organiza Ńiei: 
 
Adresa de contact: 
Strada:                                                Nr. Bl. Sc.               Ap. 
JudeŃ:                                        Localitatea:                                   Cod: 
Tipul organiza Ńiei: 
� AsociaŃie                  � FundaŃie              � Altele 
Nivelul organiza Ńiei: 
Numărul membrilor/membrii activi: 
Numele Băncii:                                   � Sucursala                  � AgenŃia  
Cod IBAN (lei):  
Codul Fiscal:  
Telefon:                                                             Fax: 
E-mail:                                                                Web: 
Echipa de conducere  (nume/funcŃia/adresa): 
   
   
   
Bugetul pe anul 2007: 
Bugetul preconizat pentru anul 2008:  
 
Proiect 
Titlul proiectului: 
Data de începere a proiectului:  Data de încheiere a proiectului: 
Bugetul proiectului: Suma cerut ă de la MOL - FP:  .....RON/ .....%  

din bugetul total  
Coordonator proiect: 
Nume______________________Prenume________________________________ 
Loc de muncă___________________ FuncŃia_____________________________ 
B.I./C.I.seria_____Nr.________ eliberat de ______________data _____________ 
Domiciliul: 
localitatea__________________judeŃul___________________________ 
Str._________________________________nr.____bl._____sc.___et.____ap.____ 
Telefon___________________e-mail____________________________________ 
 

 
 

Nr. de înregistrare:  (se va 
completa de către FundaŃia pentru 
Parteneriat) 
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1. Prezentarea organiza Ńiei  (scop, grup Ńintă vizat prin intermediul activit ăŃilor, 
data de înfiin Ńare, principalele rezultate ob Ńinute, proiecte derulate, finan Ńări 
precedente  - max. 30 rânduri) 
 
 
2. Descrierea proiectului  
 
2.a Scopul concret al proiectului  (Scopul este stadiul în care dorim să ajungă 
problema ca urmare a derulării  proiectului.) – max. 3 rânduri  
 
  
2.b Obiectivele proiectului – max. 10 rânduri  
 
2.c Justificarea proiectului – max. ½pagin ă  
 - Prezentarea zonei (de exemplu: mărimea spaŃiului verde, situaŃia actuală) 
justificarea alegerii zonei (descrierea situaŃiei din punct de vedere al proprietarilor, să 
se anexeze despre zonă o hartă şi fotografii ) 
 - Grupul Ńintă, aria geografică – localitatea de desfăşurare a proiectului 

- Rezultate concrete aşteptate – parteneri implicaŃi, nr. participanŃi preconizaŃi, nr. 
puieŃi ce se vor planta, suprafaŃa spaŃiului verde ce va fi amenajată, nr. elevilor ce 
vor fi implicaŃi în activităŃi de plantare, amenajare şi de conştientizare cu privire la 
probleme de mediu şi protejarea acestuia 

 - Evaluarea rezultatelor 
 
2.d. Descrierea activit ăŃilor proiectului - max. 1 pagin ă  
       (recomandabil sub formă de tabel) 

- calendarul activităŃilor defalcat pe luni, termene, responsabili, nr. participanŃilor 
aşteptaŃi la activităŃi,  etc.  

 
2.e. Descrierea modului de implicare a comunit ăŃii – max. ½ pagin ă  
 (Cum o să aduceŃi la cunoştinŃă evenimentele proiectului comunităŃii şi mass 
mediei, ce fel de metode veŃi folosi pentru a implica cât mai mulŃi participanŃi) 
 
3. Viabilitatea şi continuarea proiectului 
- ex. planul de îngrijire a puieŃilor plantaŃi precum şi/sau planul de întreŃinere a 
spaŃiilor verzi amenajate (Cine şi cum va realiza acest lucru?)  
 
 
4. Bugetul proiectului 
 

Capitol de buget 
 
 

Buget 
total 

 
RON 

Contribu Ńia 
solicitat ă 

 
RON 

Contribu Ńia 
organiza Ńiei 

Dvs. 
RON 

Contribu Ńia 
aprobat ă 

 
Obs. 

Comunica Ńii (max.5% 
din contribuŃia solicitată) 

(telefon, po ştă) 
     

Consumabile 
(vopsea, pensule, 
saci menajeri, etc.) 

     

Echipament  
(grebl ă, sapă, etc.)      

Mobilier pentru parc 
sau/şi  teren de joc       
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(max. 30% din contribuŃia 
solicitată) 
Transport (max. 5% din 
contribuŃia solicitată)      

Masă (max. 5% din 
contribuŃia solicitată)      

Puie Ńi, flori, arbu şti, 
etc.      

Alte cheltuieli 
(comision bancar, 
fotocopiere, servicii 
foto, etc.)  (max. 5% din 
contribuŃia solicitată) 

     

Total      
 
SpecificaŃi în ce constă contribuŃia organizaŃiei Dvs., în bani sau în natură. Vă rugăm 
să evaluaŃi în lei contribuŃia în natură.  
 
5. Detaila Ńi şi justifica Ńi cheltuielile prev ăzute  
 

Capitol de buget UnităŃi 
de 

măsură 

Cost/ 
unitate 
(RON) 

Nr. 
de 

unit. 

Costul 
total 

(RON) 

Suma 
cerută  
(RON) 

ContribuŃia 
organizaŃiei 

Dvs. 
(RON) 

ComunicaŃii  
- Telefon  
- Trimiteri poştale 

 
Lună 

     

 Consumabile 
(vă rugăm includeŃi o listă a 
materialelor necesare) 

      

Echipament 
- Echipament 1 
- ………….. 

 
Buc. 

     

Mobilier pentru parc sau/şi 
teren de joc* 

      

PuieŃi, flori, arbuşti, etc.       
Transport**       
Masă***       
Alte cheltuieli****       
Total       

 
* La categoria de buget „Mobilier pentru parc sau/şi teren de joc” se pot include următoarele: bănci, mese, tobogan, leagăn, 
coşuri de gunoi, etc.  
** La categoria de buget „Transport” se descriu detailat călătoriile necesare derulării proiectului.  
***La categoria de buget „Masă” se pot include următoarele: produse alimentare pentru diferite acŃiuni de teren. Se exclud 
categoric băuturile alcoolice şi tutunul. 
****La categoria de buget „Alte cheltuieli” se pot include orice alte cheltuieli care nu pot fi introduse în celelalte capitole de 
buget. Cheltuieli eligibile pentru acest capitol de buget: comisioane bancare, servicii copiere, servicii foto, etc.  

 
 
6. Al Ńi finan Ńatori  (PrecizaŃi dacă aŃi solicitat fonduri pentru acest proiect şi altor 
finanŃatori şi care este stadiul acestor cereri.) 
 
Declarăm pe proprie răspundere că cele de mai sus sunt conforme cu realitatea.  
 
Numele coordonatorului de proiect  Preşedinte (Director) organizaŃie 

___________________________  ________________________ 

 
Semnătura__________________   Semnătura_______________ 
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Ştampila     

Data_______________________     
 
Localitatea__________________ 
 
 
 
Proiectele se vor prezenta în 3 exemplare tipărite (calculator, maşină de scris) în 
limba română. 
Proiectele trebuie să fie însoŃite de următoarele anexe: 
  - statutul (copie) organizaŃiei;  
  - înregistrarea juridică a organizaŃiei (copie); 
  - acorduri scrise din partea organizaŃiilor/instituŃiilor cu care se va colabora    

pe parcursul derulării proiectului;  
  - CV.-ul coordonatorului de proiect; 
  - o fotografie despre aria (zona) care va fi amenajată în cadrul proiectului; 

 - lista materialelor folosite în cadrul activităŃii proiectului împreună cu oferte de 
preŃ; 
 - o schiŃă - în cazul înfiinŃării sau amenajării de spaŃii verzi; 

  - acordul proprietarului de teren. 
 
 
Anexele se vor expedia într-un singur exemplar. 
 
Proiectele împreună cu anexele se vor expedia recomandat cu confirmare de   
primire , prioripost, prin curier sau pot fi depuse personal la adresa:  
 
 

Funda Ńia pentru Parteneriat  
str. Arsenalului nr. 13 

530120 Miercurea-Ciuc 
Jude Ńul Harghita  

 
 
 
 
 


