
Anexa nr.1 /PJ 

 

 

 

CERERE 

 

pentru utilizare:   Fond Social   Fond Cultural    Fond Educaţional 

 

(persoană juridică) 

 

Denumirea solicitantului: 

 

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

 

cod fiscal/CNP............................., nr. de înregistrare în Registrul Comerţului 

…………........................ 

cu sediul în.........................................., 

str................................................................................................ 

o  

sector (judeţ).........................., cod poştal..................... telefon fix ................. fax 

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

 

mobil ………………………….. email ………………..……………………………  

 

cont bancar................................................................................................. deschis la 

banca .............................................................. agenţia …………………………….. 

 

reprezentată legal de ………………………………..... având funcţia de 

................................................ membră a UPFAR-ARGOA din data de 

……………………… solicită suma de …………………………… lei 

(reprezentând % din bugetul total estimat al proiectului), în calitate de 

……………………………………………………………………… al proiectului  

……………………………………………………………………………………… 

care se va organiza în parteneriat cu UPFAR-ARGOA. 

 

Semnatura,            Data 

 



Anexa 1/PF 

 

CERERE 

 

pentru utilizare:   Fond Social   Fond Cultural    Fond Educaţional 

 

(persoană fizică) 

 

Numele și prenumele solicitantului: 

 

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

CNP............................., cu domiciliul în.........................................., 

str................................................................................................ 

 

sector (judeţ).........................., cod poştal..................... telefon fix ................. fax 

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

 

mobil ………………………….. email ………………..……………………………  

 

cont bancar................................................................................................. deschis la 

banca .............................................................. agenţia …………………………….. 

 

membru al UPFAR-ARGOA din data de ……………………… solicit suma de 

…………………………… lei (reprezentând % din bugetul total estimat al 

proiectului), în calitate de ………………………………………………………… al 

proiectului ……………………………………… care se va organiza în parteneriat 

cu UPFAR-ARGOA. 

 

Semnatura,            Data 

 

 

 

  



Anexa nr. 2  

 

 

PREZENTAREA PROIECTULUI 
 

 

1. Denumirea solicitantului:  

…………………………….......................................................... 

2. Calitatea solicitantului în cadrul proiectului  

…………………………………………….. 

2. Titlul proiectului 

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

3. Etape de desfăşurare (dacă este necesar adăugaţi rînduri); 

 de la.................. până 

la...............activitatea.........................locul............................... 

 de la.................. până 

la...............activitatea.........................locul............................... 

 

4. Prezentarea generală a proiectului 

a. Descrierea proiectului 

b. Justificarea necesitatii implementarii proiectului 

c. Obiectivele specifice 

d. Activitatile proiectului 

 

 



 

 

5. Modalităţi de promovare UPFAR-ARGOA în cadrul  proiectului.  

 

 

 

 

6. Rezultatele proiectului și impactul estimat 

a. Relevanta proiectului pentru domeniul producției audiovizuale 

b.  Contributia la promovarea cinematografiei romanesti pe plan national 

şi/sau international 

 

 

 

 

 

7. Alte detalii pe care le consideraţi relevante  

 

 

 

 

 

8. Alţi finanţatori/parteneri ai proiectului: 



(se iau în considerare doar partenerii de la care sunt prezentate scrisori de 

intenţie sau cei cu care s-a semnat contracte ferme care pot dovedi implicarea în 

proiect) 

Titulatura şi coordonatele de contact ale acestora (adresa, tel, fax, e-mail, web site, 

persoană de contact; dacă este nevoie adăugaţi rînduri;). Precizaţi rolul/calitatea pe 

care aceştia îl/o au în derularea proiectului. Vă rugăm ataşaţi copii ale contractelor 

de parteneriat si/sau scrisori de intenţie care să demonstreze participarea financiară 

sau a altor forme de sprijin (barter) din partea partenerilor. 

a) ................................................................... 

b) ................................................................... 

c) ................................................................... 

d) . ................................................................. 

 

Semnatura,            Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 3  
BUGET ESTIMATIV  

(sumele vor fi menţionate fără zecimale) 

Denumirea solicitantului. 

………………………………………………........................................................ 

Titlul proiectului 

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

Toate sumele vor fi exprimate în lei, fără zecimale. La fiecare categorie de 

cheltuieli se va trece suma totală (fără zecimale).  

Categorii cheltuieli Contribuţ

ie proprie 

Alte surse Suma 

solicitată 

UPFAR - 

ARGOA 

Total 

(fără 

zecimale) 

1. Cheltuieli proiect, din 

care: 

    

1.1.      

1.2.      

1.3.      

1.4.     

1.5.     

TOTAL CHELTUIELI     

 

 

 

Semnatura,            Data 

 
 



DEVIZUL ESTIMATIV 
(Detalierea cheltuielilor din buget) 

(sumele vor fi menţionate fără zecimale) 

Denumirea solicitantului 

……………………………………………................................................................ 

Titlul proiectului 

………………………………………………............................................................. 

Devizul va prezenta modul detaliat de calcul prin care s-a ajus la sumele totale 

prevăzute în buget, pentru fiecare categorie de cheltuieli solicitată.  

1. Cheltuieli specifice manifestării, din care: 

1.1 Cheltuieli  

Total:    lei (conform buget) 

 

1.2 Cheltuieli 

Total:    lei (conform buget) 

 

1.3 Cheltuieli  

Total:    lei (conform buget) 

 

 

Solicitant ................................... 

(numele, prenumele şi semnătura) 

 

Responsabilul financiar ..................................................... 

(numele, prenumele şi semnătura) 

Data ...........         Ştampila 

 



 

Anexa nr. 4  

 
PLAN DE FINANTARE  

 

Denumirea solicitantului 

……………………………………………......................................................... 

Titlul proiectului 

………………………………………………............................................................. 

 

Denumire Partener 

 

Suma – lei 

Partener 1  

 

xxx lei 

Partener 2  

 

xxx lei 

Organizator/participant 

 

xxx lei 

UPFAR-ARGOA 

 

xxx lei 

TOTAL 

 

xxx lei 

 

 

Solicitant ................................... 

(numele, prenumele şi semnătura) 

 

Responsabilul financiar ..................................................... 

(numele, prenumele şi semnătura) 

Data ...........         Ştampila 

 

 



Anexa nr. 5 /PF 

 

 

DECLARATIE  

(persoane fizice) 

 

Subsemnata / subsemnatul ……………………………… posesor al BI/CI 

seria ……. , nr……..,  CNP ………….. 

cunoscând prevederile art. 326 din Noul  Cod Penal privind falsul în declaratiile 

publice, declar pe proprie răspundere că: 

 

- nu mă aflu în conflict de interese cu UPFAR-ARGOA; 

- nu voi efectua o dublă decontare pentru aceleași cheltuieli, în cazul în care 

proiectul va beneficia de finanțare și din alte surse. 

 

 

 

Nume si prenume în clar .................................. 

Semnătura ...................... 

 

 

 

Data .............................. 

 

  



Anexa nr. 5 /PJ 

 

 

DECLARAȚIE 

(persoane juridice) 

 

Subsemnata / subsemnatul ……………………………… posesor al BI/CI 

seria ……. , nr…….., personal și în calitate de reprezentantă / reprezentant al 

……………………………….………………………………... 

cunoscând prevederile art. 326 din Noul  Cod Penal privind falsul în declaratiile 

publice, declar pe proprie răspundere că: 

- nu există un conflict de interese între societate și UPFAR-ARGOA și nici 

între mine personal și UPFAR-ARGOA; 

- societatea nu va efectua o dublă decontare pentru aceleași cheltuieli, în cazul 

în care proiectul va beneficia de finanțare și din alte surse. 

- societatea nu se află în nici una dintre procedurile reglementate de actele 

normative în domeniul insolvenței;societatea  nu înregistrează datorii publice 

si si-a achitat la timp taxele, obligatiile si alte contributii la bugetul de stat, 

bugetele speciale si bugetele locale prevăzute de legislatia în vigoare; 

 

De asemenea, în nume personal, cunoscând prevederile art. 292 Cod Penal 

privind falsul în declaratiile publice, declar pe proprie răspundere că: 

- nu am fost supus (ă) unei condamnări, de către nicio instantă de judecată din 

motive profesionale sau etic-profesionale; 

- dosarul depus nu contine informatii false 

 

Nume si prenume în clar .................................. 

Semnătura ...................... 

 

 

Data .............................. 



Anexa nr. 6 

Model decont de cheltuieli  

 

Beneficiar proiect:

Titlu proiectului:

Contractul de finantare:

Perioada prevăzută în contract pentru care se 

decontează cheltuielile

Valoare exprimata in lei

1. Cheltuieli specifice,din care:

1.1. Inchirieri de spatii
Emitentul documentului justificativ  /  nr.contract 

/ data                   nr.act adiţional /data                                                                    

locaţia/perioada 

Tipul (factura) nr. si data 

documentului justificativ

Valoarea 

documentului 

justificativ (facturii) 

Tipul nr. si data 

documentului de plata 

(chitantă/OP) Suma platită

Suma decontată 

la UPFAR-

ARGOA 

1 3 2 4 5 6 7

1 2 2 2

2 2 2 2

Total inchirieri de spatii 4 4 4

1.2. Inchirieri aparatura/echipamente
Emitentul documentului justificativ/     

nr.contract/ data  /                                  descriere 

bunuri, servicii, lucrari  / perioada  

Tipul (factura) nr.si data 

documentului justificativ

Valoarea 

documentului 

justificativ (facturii) 

Tipul nr. si data 

documentului de plata 

(chitantă/OP) Suma platită

Suma decontată 

la UPFAR-

ARGOA 

1 3 2 4 5 6 7

1 2 2 2

2 2 2 2

Total inchirieri aparatura 4 4 4

1.3. Actiuni promotionale si publicitate
Emitentul documentului justificativ/     

nr.contract/data  /                                  descriere 

bunuri, servicii, lucrari, perioada   

Tipul (factura) nr.si data 

documentului justificativ

Valoarea 

documentului 

justificativ (facturii) 

Tipul nr. si data 

documentului de plata 

(chitantă/OP) Suma platită

Suma decontată 

la UPFAR-

ARGOA 

1 3 2 4 5 6 7

1 2 2 2

2 2 2 2
Total actiuni promotionale si 

publicitate 4 4 4

2.1. Alte cheltuieli materiale
Emitentul documentului justificativ/     

nr.contract/data  /                                  descriere 

bunuri, servicii, lucrari, perioada   

Tipul (factura) nr.si data 

documentului justificativ

Valoarea 

documentului 

justificativ (facturii) 

Tipul nr. si data 

documentului de plata 

(chitantă/OP) Suma platită

Suma decontată 

la UPFAR-

ARGOA 

1 3 2 4 5 6 7

1 2 2 2

2 2 2 2

Total alte cheltuieli materiale 4 4 4

Total general 12 12 12

Declar pe propria răspundere că prezentul decont a respectat întrutotul BUGETUL ce a stat la baza încheierii contractului nr.   din data         

încheiat de subscrisa                          şi  UPFAR-ARGOA

12,00

100,00

88,00

Semnătură / Ştampilă

Data

SUMA NEDECONTATA - LEI

DECONT DE CHELTUIELI

TOTAL FINANTARE - LEI

TOTAL SUME DECONTATE - LEI


