
FIŞĂ GENERALĂ DE DATE A SOLICITANTULUI 
 

rugăm completaţi lizibil, cu litere de tipar 
 

 
 
 
 

Indicativul sponsorizării solicitate (A1 sau A2): 

(Alegeti doar una dintre variantele: A 1 - sprijin material, A 2 – acoperirea cheltuielilor de transport) 
 
1. Datele solicitantului (în cazul în care este elev): 
1.1. Numele: ............................................................................................................................................ 

1.2. Locul şi data naşterii: ....................................................................................................................... 

1.3. Numele părinţilor, mamă: ................................................... tată: ..................................................... 

1.4. Număr carte de identitate, mamă: .......................................tată: .................................................... 

1.5. Adresa: ............................................................................................................................................ 

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

1.6. Număr telefon (precizati si posesorul): ........................................................  

1.7. E-mail: ............................................................ 

 
 
2. Datele solicitantului (în cazul în care solicitantul este o echipă) 
2.1.  Denumirea echipei: .......................................................................................................................... 

2.2.  Numărul membrilor activi in cadrul echipei (fara antrenor): 

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

2.3. Vârsta membrilor echipei: de la ….... ani la …..... ani 

2.4.  Antrenor/Profesor: ............................................................................................................................ 

2.5. Adresa echipei (sau a clubului sportiv): ............................................................................. 

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

2.5. Număr telefon (al antrenorului): ........................................................  

2.6. E-mail: ............................................................ 

 
3. Datele unităţii de învăţământ/Clubului Sportiv  
3.1. Denumirea: ....................................................................................................................................... 

3.2. Adresa: ............................................................................................................................................. 

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

3.3. Număr telefon........................................................  

E-mail: ............................................................ 

3.4. Numele antrenorului/profesorului: .................................................................................................... 

 



4. Denumirea proiectului pentru care se solicita sprijin financiar: 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.......................................................................................................... 
 

5. Datele planificate pentru realizarea proiectului pentru care se solicită finanţarea: 
5.1. Data începerii: .................................................................................................................................. 

5.2. Data finalizării: .................................................................................................................................. 

 
6. Rezultatele obţinute anterior în domeniul proiectului în care se solicită finanţarea : 
(Se consideră doar rezultatele obţinute în perioada 1.01.2005-1.05.2007; doar premii la 
competiţii naţionale  sau internaţionale care pot fi dovedite prin anexarea unor copii după 
diplome / clasamente) 
6.1. Denumirea concursului/premiului/locul/rezultatul obţinut: ................................................................ 

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

 
 
7. Aspectele financiare legate de proiect: 
7.1. Suma totală necesară realizării proiectului:....................................................................................... 
7.2. Suma asigurată din resurse proprii:.................................................................................................. 
7.3. Sponsorizări scontate din alte resurse (anexate în detaliu) 
Sponsorizări disponibile (numele sponsorului) Sume: 

  
  
  
  
 Total: 
 
7.4. Suma solicitată de la MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS 
................................................... 
 
8. Dosarul de participare trebuie să cuprindă următoarele documente  
(toate documentele sunt obligatorii pentru acordarea puntajului de departajare): 
8.1. Fisa de date 
8.2. Atestat / Adeverinta de la Directia Judeteana de Sport – ca solicitantul practica sportul in Romania 
8.3 Text de prezentare a proiectului si a nivelului de necesitate (maxim 1 pagina - succintă prezentare 
în care va fi motivată necesitatea finanţării, rezultate aşteptate în cadrul proiectului care se doreşte a fi 
finanţat de MOL România se vor prezenta argumente de ce aplicantul are nevoie de suma solicitata 
pentru a putea realiza performante sportive; se vor indica alternativele in cazul in care suma va fi 
acordata partial)  � 
8.4. Anexa A 1 sau Anexa A 2 � 
8.5. Atestarea altor surse de finanţare (dacă există) � 
8.6. Documentaţia privind rezultatele anterioare ale solicitantului (copii ale 
diplomelor/atestatelor/clasamentelor etc.) � 
8.7. Anexa B � 
8.8. Articole de presa, publicaţii privind rezultatele obţinute anterior (dacă există) � 
8.9. Orice alte materiale considerate utile (dacă există) 
................................................................................ 
................................................................................................................................................................... 
Notă: Documentele expediate nu vor fi returnate participanţilor. A se trimite doar copii ale actelor solicitate. Vă 
rugăm, nu ataşaţi acte în original sau medalii! 

 
 

_______________________________                                      ____________________________ 
Semnătura solicitantului       Semnătura antrenorului/dirigintelui 



 

Vor fi considerate neeligibile aplicaţiile care contin ambele anexe A1 şi A2 si nu au atasată anexa B 
(declaraţia părintelui).  
 
In cazul căştigării unei sponsorizări, participanţii care completează aplicaţia ca echipă, în cadrul unui 
club sportiv, vor primi contractul de sponsorizare semnat îintre MOL Romania şi clubul sportiv 
respectiv. La fel şi suma de bani va fi virată în contul clubului, beneficiarii sumei fiind membrii echipei 
aplicante.  
 
Actul informativ al concursului ”Pot ajuta? – Programul MOL de Promovare a Talentelor” se găseşte pe 
website-ul www.molromania.ro. Acesta poate fi solicitat si la nr. de telefon: 0800800666 sau de luni pana vineri 
intre orele: 9 – 16,  in perioada 15 mai – 18 iulie 2007, sau la adresa de email: potajuta@molromania.ro 
 
Completarea formularelor cu toate datele solicitate este obligatorie. MOL ROMANIA PETROLEUM 
PRODUCTS S.RL. nu îşi asumă responsabilitatea pentru corectitudinea datelor solicitanţilor.  
Sportivii care au aplicat la  Programul ”Pot ajuta? – MOL – Program de Promovare a Talentelor”  în 2006 pot 
aplica şi la ediţia 2007, inclusiv cei care au fost desemnaţi câştigători cu condiţia de a fi folosit banii alocaţi în 
conformitate cu datele menţionate pe contractul de sponsorizare, respectiv cu condiţia de a fi trimis raportul de 
cheltuieli până la data de 15 mai 2007, data postei sau împreună cu aplicaţia curentă. 
MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.RL. prelucrează datele cu caracter personal furnizate de 
dumneavoastră prin acest document în scopul identificarii exacte a câştigătorilor programului ”Pot ajuta? – MOL – 
Program de Promovare a Talentelor” şi acordării sponsorizării specificate în actul informativ al acestui program. 
Datele cu caracter personal furnizate în acest document de către participanţii la program nu vor fi dezvăluite. Pe 
viitor, aceste date nu vor fi folosite în alte scopuri, ele vor fi distruse după încheierea concursului şi atribuirea 
suportului financiar câştigătorilor. 
Declar ca am luat cunostinta prin actul de informare al Programului « Pot ajuta ? – Programul MOL de Promovare 
a Talentelor » de drepturile pe care le am conform L677/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal: 
dreptul de informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de intervenţie asupra datelor (art. 14), 
dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17), dreptul de a ma adresa 
justiţiei (art. 18).  Pentru exercitarea acestor drepturi, in perioada desfasurarii Programului, vă puteţi adresa cu o 
cerere scrisă, datată şi semnată catre MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCT S.R.L., B-dul 21 Decembrie 
1989, nr. 81-83, et. 9, Cluj Napoca, jud. Cluj.  
Prelucrarea datelor în vederea desfăşurării programului „Pot ajuta?-MOL-Program de Promovare a Talentelor” 
este înregistrata la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) 
cu numărul 3194. 
 

http://www.molromania.ro/

