
Anexa 10

FORMULAR pentru raportări intermediare / finale

Contract nr....... ........încheiat în data de ................
Asociaţia/ Fundaţia/ Clubul............................................
- adresa........................................ 
- telefon/fax ..................................... 
- certificat de identitate sportivă nr.
- cod fiscal:
Denumirea Proiectului ............................
Data înaintării raportului  .....................
Perioada justificată..................................

I.   Raport de activitate  

1. Descrierea activităţilor desfăşurate până la data întocmirii raportului:  

Descrierea  va  cuprinde  datele  necesare  unei  evaluări  de  ansamblu  a  derulării
programului/proiectului  (pentru  care  aduceţi  justificările)  şi  verificării  realităţii  prestaţiilor:
beneficiari, ecouri de presa, colaborarea cu alţi parteneri etc.)

2. Realizarea activităţilor propuse:  

(Au putut fi desfăşurate aceste activităţi în timpul planificat? DA/NU
Dacă NU, descrieţi  motivele,  măsurile  ce  urmează  a  fi  luate  în  continuare  pentru  realizarea
tuturor activităţilor ce urmează a fi realizate, dar care sunt prevăzute în contract)

3. Rezultate obţinute şi rezultate aşteptate:  

(Rezultatele  obţinute  şi  rezultatele  aşteptate  vor  fi  consemnate  în raport  cu fiecare  activitate
desfaşurată, şi pentru care aduceţi justificare, în concepte  măsurabile, indicatori de eficienţă.
Anexaţi documente relevante, diplome, etc., după caz.)

II.   Raport financiar  

1. Date despre finanţare:

-  valoarea  totală  a  proiectului,  .................lei  (cea  din  contract),  conform  contractului  de
finanţare nr....... din.............
- valoarea finanţării cumulate la data întocmirii raportului:...................lei, din care:

- contribuţie proprie a Beneficiarului:   .........................lei   
- sume reprezentând finanţare nerambursabilă de la bugetul local ................lei 
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1. Închirieri
2. Onorarii
3.  Consultanţă 
4. Transport
5. Cazare 
6. Masă
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7. Consumabile
8. Echipamente
9. Servicii
10. Tipărituri
11. Publicitate 

12.
Alimentaţie 
de efort

13.
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medicale 
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de efort)
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2.  Se  anexează  în  copie,    (  copie  care  trebuie  să  poarte     ştampila  asociaţiei,  menţiunea  
conform cu originalul şi semnătura reprezentantului asociaţiei  ),   actele justificative pentru  
cheltuielile efectuate  :  
-  facturi, chitanţe fiscale, bonuri fiscale, copiile contractelor, convenţiilor, proceselor verbale,
protocoalelor  încheiate,  extrase  de  cont,  ordine  de  plată  şi  dispoziţii  de  plată,  tabele  cu
persoanele participante  la  proiect,  copiile  C.I,  prezentări  narative pentru  fiecare categorie  de
cheltuială şi alte documente considerate a fi justificative pentru proiect( pentru transport, cazare
şi masă copiile actelor justificative se vor anexa în spatele tabelelor din anexele 10a,10b, 10c şi
10d).
3. Situaţia centralizatoare pentru fiecare capitol de cheltuieli (după modelul prezentat mai
jos):     

Nr.
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1. Închirieri F.F.nr..../....
Chit nr.../....
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2. Onorarii F.F.nr..../....
OP-ul 
nr.../....
B.F nr..../...
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categorii cheltuieli

(lei):
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Declar pe propria răspundere că facturile şi chitanţele prezentate spre justificare în
prezentul dosar nu au fost folosite la alte instituţii pentru justificarea unor sume primite. 

Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 292 din Codul penal pentru infracţiunea de
fals în declaraţii, am verificat datele din prezenta anexă, care este completă şi corectă.

Preşedintele asociaţiei/fundaţiei/clubului ...................................
(numele, prenumele şi semnătura)

Coordonatorul programului/proiectului.................................
(numele, prenumele şi semnătura)

Responsabilul financiar al asociaţiei/fundaţiei/clubului...………………
(numele, prenumele şi semnătura)
Data ...................
Ştampila asociaţiei/fundaţiei/clubului
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