Anexa 1
CERERE DE FINANŢARE

Partea I. Informaţii privind proiectul
1. Numele solicitantului
Completaţi denumirea solicitantului, aşa cum apare în actele constitutive.
Associazione di promozione sociale e culturale italo romena „Orizzonti Latini”
Cremona
2. Titlul proiectului
Maxim un rând. Titlul trebuie să fie concis şi relevant pentru proiect.
Scoala romaneasca de limba,cultura si traditii romanesti

3. Programul
Bifaţi (cu X) căsuţa corespunzătoare programului pentru care depuneţi cererea de
finanţare (conform Ghidului de finanţare nerambursabilă 2020, pag. 1-2).
REINTEGRARE
x EDUCAŢIE
CULTURĂ
MASS MEDIA
SOCIETATEA CIVILĂ
SPIRITUALITATE ŞI TRADIŢIE

4. Locul şi perioada de derulare a proiectului
Adresă/Locaţie

Via Cadore 69

Cod poştal

26100

Regiune

LOMBARDIA

Localit
ate
Ţara

CREMONA

ITALIA

Precizaţi întreaga perioadă de derulare a proiectului. Aceasta cuprinde perioada
efectivă de derulare a unui proiect, care poate fi de ex. întreaga perioadă de apariție a
unei publicații, de emitere a unui post radio-TV, de desfășurare a cursurilor.
Data începerii
proiectului

01.11.2020

30.11.2020

Data încheierii
proiectului

Pentru proiectele punctuale precizați si datele de desfășurare.
Perioadă de
desfășurare
Partea II. Informaţii privind solicitantul
1. Detalii privind solicitantul
Nume
Adresă

Associazione di promozione sociale e culturale italo romena
„Orizzonti Latini” Cremona
Via Aniense 14

Regiune/Localitate Cremona Lombardia
orizzontilatini@yahoo.it
E-mail
Site web

www.orizzontilatini.com

Codul unic de
93058210191
înregistrare
Tipul:
x Asociaţie
Fundaţie
Organizaţie

Instituţie
Persoană fizică
autorizată
Altul

Prezentaţi succint organizaţia (obiect de activitate, membri etc.), experienţa specifică şi
experienţa privind implementarea unor proiecte relevante pentru Programul de finanţare
pentru care aplicaţi (maximum 20 de rânduri) .
Asociatia de promovare sociala si culturala italo romana "Orizzonti Latini" din Cremona a fost constituita
in luna mai 2015.In prezent are un numar de 105 membri.
Obictivele Asociatiei:
- Consultanță si sprijin acordat membrilor in rezolvarea diferitelor probleme
– Promovarea dialogului intercultural în istorie, literatură, muzică, turism, artistic pentru a crea o
imagine pozitivă a comunității romanesti
– Stimularea comunității românești de a participa la viața civică, culturală, socială și politică din
Cremona, inscrierea alegătorilor pe listele electorale din Cremona.
– Păstrarea tradițiilor,limbii, culturii și civilizației românesti si transmiterea acestora copiilor de origine
romana
ACTIVITATEA DESFASURATA :
- In data de 5/09/2015 deschiderea oficiala cu tema " Confluente italo romane prin intermediul istoriei
bucatariei romanesti ".Au fost prezentate produsele traditionale de excelenta romanesti
- Participare pentru cinci editii la sarbatoarea voluntariatului cu un stand de obiecte traditionale
romanesti si icoane pictate pe sticla
- Intalniri pe teme de drepturi si obligatii ale comunitatii romane pe teritoriul Italiei
- Patru editii sarbatoarea Zilei Nationale a Romaniei unde au fost premiati cei mai buni elevi de origine
romana care invata in scolile italiene
- Activarea cu sprijinul autoritatilor locale al unui birou informativ pentru comunitatea romana din
Cremona in cadrul primariei
- Trei editii de serate culturale italo romane
- Manifestari culturale cu ocazia Martisorului si a Zilei romanilor de pretutindeni
-Conferinte de istorie si prezentari de carti cu invitati din Romania si Italia
- Mic festival de film romanesc
- Concert extraordinar de muzica populara,invitata artista Maria Dragomiroiu
- Participare la Sarbatoarea popoarelor cu un stand romanesc

Precizaţi dacă aţi mai fost beneficiarul unei finanţări nerambursabile acordată de către
MRP/DPRRP/DRP:

x Nu
Da – specificaţi anul şi finanţarea primită:

2. Persoana autorizată (reprezentantul legal)/împuternicitul să semneze contractul
în numele solicitantului
Nume şi Prenume

ENACHE SILVICA

Poziţie/Funcţie

PRESEDINTE

Act de identitate,
serie, număr

CA78662DW

E-mail

simoncasilvia@yahoo.com

Telefon/Fax

00393294675220

3. Coordonatorul de proiect (persoana de contact)
Nume şi Prenume

ENACHE SILVICA

Poziţie/Funcţie

PRESEDINTE

Act de identitate,
serie, număr

CA78662DW

E-mail

simoncasilvia@yahoo.com

Telefon/Fax

00393294675220

4. Datele bancare. Contul trebuie să fie în EURO/USD sau RON
Denumirea băncii
BANCO BPM
(sucursalei)
Sediul băncii (adresa)
PIAZZA DEL COMUNE 9,CREMONA,ITALIA
IT40E05034114100000000002175
Contul bancar/IBAN
Codul SWIFT
BAPPIT21V24
Moneda
EURO
(RON/USD/EURO)
Banca corespondentă
*dacă este cazul

5. Detalii privind partenerii proiectului *dacă este cazul
5.1 Indicaţi dacă proiectul se va desfăşura în parteneriat cu alte entităţi:
Nu
X Da - specificaţi denumirea şi tipul acestora (asociaţie, fundaţie, organizaţie, instituţie,
persoană fizică etc.):
1. Primaria orasului Cremona
2.
3.
5.2 Precizaţi dacă proiectul ce constituie obiectul prezentei Cereri de finanţare a fost
depus sau urmează a fi înaintat şi altor entităţi/autorităţi din România, în vederea
obţinerii unei finanţări din fonduri publice, parţiale sau totale:
x Nu
Da (în cazul unui răspuns afirmativ, precizaţi denumirea entităţii/autorităţii):
1.
2.
3.

Partea III. Descrierea proiectului
1. Necesitatea proiectului şi rezultatele scontate
La Cremona sunt 5000 de rezidenti de origine romana.Majoritatea familiilor au un copil
sau doi care s-au nascut aici.Din pacate,anumiti parinti comunica cu acestia in limba
italiana sau in limba romana amestecata cu limba italiana.Consecintele acestui
comportament sunt numeroase.Am intalnit in scoli elevi de origine romana care nu-si
aminteau locul unde s-au nascut ei sau parintii lor,nu cunosc indeajuns obiceiurile si
traditiile de Craciun,Anul Nou,sarbatoarea Martisorului,Paste,geografia sau istoria
Romaniei.
Se observa si o oarecare indiferenta sau chiar nu doresc sa se stie ca sunt de origine
romana.
Din acest motiv,pe langa alte activitati pe care asociatia le-a tinut in cei cinci ani de
activitate, consideram ca este necesar organizarea unei scoli de limba,cultura si traditii
romanesti.

2. Obiectivele proiectului
Obiectivul general : Cunoasterea limbii,culturii,istoriei si traditiilor romanesti
Obiective specifice :
1.Cunoasterea si consolidarea cunostintelor de limba romana
2.Cunosterea istoriei si geografiei Romaniei
4.Exercitarea tehnicilor de realizare
sticla,martisoare realizate manual

de

oua

incondeiate,icoane

pictate

pe

5. Cunoasterea si conservarea povestilor,basmelor,legendelor si a traditiilor romanesti

3. Descrierea proiectului, planul de acţiuni şi metodele de realizare
Cursul de limba,cultura si traditii romanesti se va tine in fiecare sambata dupa amiaza
In cadrul scolii vor functiona urmatoarele ateliere:
Atelier de muzica
Atelier de mestesuguri traditionale romanesti
Atelier de recitare si lectura de poezii,basme si povesti romanesti
Actvitati :
A1 Vorbim romaneste !
A2 Ora de istorie
A3 Atelier pictura icoane pe sticla si oua incondeiate coordonat de un artist popular
rezident la Cremona
A4 Atelier de poezie romaneasca,lectura de povesti romanesti,realizarea unor scenete
dupa povestile lui Ion Creanga
Resurse umane : Profesor de istorie
Profesor de muzica
Profesor de teatru
Artist popular

Actiuni : Concert de colinde romanesti de Craciun
Expozitie de Martisoare realizate manual
Concurs de istorie
Expozitie de oua incondeiate cu ocazia sarbatorii de Paste
Scenete dupa povestile lui Ion Creanga cu ocazia Zilei internationale a copilului

4. Continuitatea proiectului
Explicaţi modul în care intenţionaţi să continuaţi iniţiativa propusă în proiect şi dacă aţi
prevăzut realizarea unei strategii în acest sens.
Proiectul va continua in fiecare an scolar.Vor fi organizate mai multe grupe pe categorii de
varsta
5. Promovarea proiectului şi a finanţatorului
În afară de utilizarea obligatorie a siglelor şi mesajelor MRP (conform Anexei nr. 12 privind
elementele de identitate vizuală), descrieţi modul în care veţi asigura vizibilitatea proiectului
(mass–media, radio, TV – nominalizări, materiale promoţionale etc.).
Proiectul va fi promovat in mass-media locala si in randul comunitatii romanesti prin
mijloace proprii

PARTEA IV. BUGET
Bugetul proiectului și categoriile de cheltuieli. Bugetul va fi completat în LEI
românești.
Finanțare DRP
Total LEI
Finanţare nerambursabilă solicitată

9500

Valoarea totală a proiectului (în care va fi
inclusă și contribuția proprie)

10000

Categorii de cheltuieli
Detaliaţi şi treceţi separat, pe categorii, toate cheltuielile eligibile (doar cele pentru care se
solicită finanţare) de tip general (ex.: transport, cazare, masă, materiale promoţionale,
onorarii etc.).
Pentru categoriile de cheltuieli care pot fi decontate, consultați prevederile prevăzute în
Ghidul de finanțare nerambursabilă, publicat pe site-ul Departamentului pentru Românii de
Pretutindeni.
Cheltuielile referitoare la cazare, masă, transport, onorarii și acordare de premii sau
cadouri sunt cheltuieli decontabile în limita unui plafon maxim, în conformitate cu
dispozițiile legale în vigoare aplicabile Finanțatorului, postate pe site-ul www.mprp.gov.ro

Nr.

Categoria de cheltuieli

1. Categoria: costuri privind

achiziţia, construcţia,
reparaţia, întreţinerea şi
dotarea unităţilor de
învăţământ, sportive şi de
creaţie, bisericilor şi altor
unităţi de cult, bibliotecilor,
centrelor culturale,
centrelor educaţionale
interdisciplinare, centrelor
de informare, centrelor
comunitare, caselor limbii şi
culturii române şi sediilor
organizaţiilor românilor de
pretutindeni, inclusiv
achiziţia de terenuri;

U.M
(unitate de
măsură)

Cantitate

Cost unitar
(LEI)

Cost total (LEI)

RON

1

1500

1500

RON

1

4000

4000

Subcategoria:
Multifunzionala

2. Categoria: costuri privind

achiziţia, construcţia,
reparaţia, întreţinerea şi
dotarea unităţilor de
învăţământ, sportive şi de
creaţie, bisericilor şi altor
unităţi de cult, bibliotecilor,

centrelor culturale,
centrelor educaţionale
interdisciplinare, centrelor
de informare, centrelor
comunitare, caselor limbii şi
culturii române şi sediilor
organizaţiilor românilor de
pretutindeni, inclusiv
achiziţia de terenuri;
Subcategoria:
LAPTOP

3. Categoria: costuri privind

achiziţia, construcţia,
reparaţia, întreţinerea şi
dotarea unităţilor de
învăţământ, sportive şi de
creaţie, bisericilor şi altor
unităţi de cult, bibliotecilor,
centrelor culturale,
centrelor educaţionale
interdisciplinare, centrelor
de informare, centrelor
comunitare, caselor limbii şi
culturii române şi sediilor
organizaţiilor românilor de
pretutindeni, inclusiv
achiziţia de terenuri;

RON

1

1500

1500

RON

1

2500

2500

Subcategoria:
Videoproiector

4. Categoria: costuri privind

achiziţia, construcţia,
reparaţia, întreţinerea şi
dotarea unităţilor de
învăţământ, sportive şi de
creaţie, bisericilor şi altor
unităţi de cult, bibliotecilor,
centrelor culturale,
centrelor educaţionale
interdisciplinare, centrelor
de informare, centrelor

comunitare, caselor limbii şi
culturii române şi sediilor
organizaţiilor românilor de
pretutindeni, inclusiv
achiziţia de terenuri;

Subcategoria:
Tabla inteligenta
TOTAL 9500 RON
Solicităm acordarea avansului conform Legii nr. 321/2006 cu modificările și completările
ulterioare.
Da.
X Nu.

Subsemnatul, ENACHE SILVICA ca persoană cu drept de reprezentare a organizaţiei
solicitante în ceea ce priveşte implementarea proiectului, mă oblig:
✓ să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de
interese, aşa cum este acesta definit în Ghidul de finanțare nerambursabilăGlosarul de termeni, şi, de asemenea, mă oblig să informez autoritatea
finanţatoare despre orice situaţie ce generează sau ar putea genera un
asemenea conflict.
✓ să asigur contribuție proprie în cuantum de 5% din valoarea sumei decontate și
să fac dovada existenței acesteia, conform prevederilor Ghidului de finanțare
nerambursabilă 2020. În caz contrar, sunt de acord ca Finanțatorul să rețină
suma aferentă contribuției proprii din suma de plată, aprobată la decontul final.
Confirm că informaţiile incluse în această cerere, precum şi detaliile prezentate în
documentele anexate sunt corecte, iar finanţarea solicitată este necesară proiectului
pentru a se derula conform descrierii.
Data:
10/10/2020

Prenumele şi numele
preşedinte al asociaţiei

ENACHE SILVICA
Semnătura:

Prenumele şi numele:
coordonator proiect
SILVICA ENACHE
Semnătura

