
 

Anexa 2 - Structura cererii de finanțare  

(se completează direct în platforma online) 

 

 

Numele organizatiei: 

Persoana de contact: 

Numere de telefon: 

E-mail: 

Pasul 1: Informaţii generale proiect 

Apel finanțare: PNRR - I5 

Subsectiune: I / II 

Denumirea proiectului cultural: 

………………………………………………. 

Locul desfășurării proiectului cultural: 

…………………………………… 

Sediul social al entității: 

……………………………………. 

Pasul 2: Date generale despre proiectul cultural 

……………………………………………………………………. 

Scurtă prezentare a obiectivelor şi a activităţilor solicitantului 

…………………………………………………………………… 

Proiectul cultural se va desfăşura de la data de: ………. la data de : ………….. 

Sumarul proiectului cultural: (max. 1000 caractere) 

…………………………………………………………………….. 

Justificarea proiectului cultural 

Scurtă descriere a contextului în care se va realiza proiectul cultural:  

(max. 1000 caractere) 
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………………………………………………………………….. 

Relevanţa proiectului cultural pentru priorităţile de finanţare ale apelului: (max. 

1000 caractere) 

………………………………………………………………………. 

Valoarea adăugată a proiectului cultural: (max. 1000 caractere) 

………………………………………………………………………. 

Scop şi obiective 

Scopul proiectului cultural 

………………………………………………………………………. 

Obiective generale şi specifice ale proiectului cultural 

………………………………………………………………………. 

Grupuri ţintă şi beneficiari 

Grupurile ţintă ale proiectului cultural 

………………………………………………………………………. 

Beneficiarii direcţi, indirecţi ai proiectului cultural 

………………………………………………………………………. 

Activităţile proiectului cultural: 

………………………………………………………………………. 

Planul de activităţi al proiectului cultural 

………………………………………………………………………. 

Rezultatele şi impactul proiectului cultural 

Rezultatele proiectului cultural 

………………………………………………………………………. 

Produsele proiectului cultural 

………………………………………………………………………. 

Impactul proiectului cultural 
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………………………………………………………………………. 

Metode de implementare a proiectului cultural 

Prezentaţi succint abordarea propusă prin proiectul cultural (metodele) şi 

motivele pentru care aţi optat pentru aceasta 

………………………………………………………………………. 

Metodele de promovare şi vizibilitate ale proiectului cultural 

………………………………………………………………………. 

Menţionaţi riscurile / dificultăţile care ar putea influenţa negaziv derularea 

proiectului cultural. Menţionaţi măsurile de prevenire / diminuare a acestora. 

………………………………………………………………………. 

Evaluarea proiectului cultural 

………………………………………………………………………. 

Continuitatea şi sustenabilitatea proiectului cultural 

………………………………………………………………………. 

Parteneri şi asociaţi 

Nr. 

crt. 

Numele 

organizatiei 

Statut 

juridic 

Reprezentant 

legal 
Website E-mail Actiuni 

Niciun partener adaugat 

 

Documente solicitate 

Se anexează documentele de identificare, (Hotarâre de înființare, CIF etc.) 

Nr. 

crt. 

Numele 

documentului 
Dimensiune Actiuni 

Niciun document furnizat. 

 

Menţionaţi, dacă este cazul, implicarea altor organizaţii / instituţii 

………………………………………………………………………. 
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Pasul 3: Bugetul proiectului: 

Venituri, din care: 
Valoarea 

contribuţiei 
(LEI) 

% din 
valoarea 

totală 

1. Autoritatea locală (Primăria și/sau Consiliul 
județean) – obligatoriu minimum 10% 

    

2. Finanţare nerambursabilă PNRR     

  

(se anexează formularul de buget) 

Pasul 4: Alte informaţii relevante 

Se anexeaza cv-urile echipei de implementare a proiectului 

Nr. 

crt. 

Institutia / 

organizatia 
Nume si prenume Functie CV 

Niciun cv 

Alte documente relevante pentru proiect 

Se anexează: Declarația pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări; 

Graficul Gantt; Certificatul de atestare fiscal eliberat de ANAF. 

Nr. crt. Denumire document Actiuni 

Niciun document 

 

 


