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             F-01-00/PP-51  

ANEXA 1 

 
CERERE DE SPONSORIZARE 

 
(denumirea unității non-profit)…………………………………………………………………. 
Localitatea………………………………………………Județul……………………………………… 
Strada…………………………………………………………………Nr………………… 
Cod postal……………………………… 
Cod fiscal………………………………. 
Telefon………………………………….. 
Fax…………………………………………. 
Tel. Mobil………………………………. 
Cont IBAN…………………………………………………………………………………deschis 
la………………………………….. 
E-mail…………………………………….. 

Nr.___________Data___________Luna____________An________ 
 
                               
Către 

Societatea Națională de Transport Gaze Naturale 
“TRANSGAZ” SA Mediaş 

 
Ȋn atenția Domnului Director General 

 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………..este 

(asociația, fundația, şcoala, grădinița, biserica, primăria, etc.)   
o organizație fără scop lucrativ, cu personalitate juridică, apolitică, înființată în baza………………. 
………………………………......................................................................................................................... 

(se va menționa documentul de înființare, ex.Hotărârea Judecătorească) 
şi are sediul în 
municipiul/oraşul/comuna………………………………………………………Județul……………….. 
Ȋn conformitate 
cu………………………………………………………………………………………………………………………. 

(se va menționa Statutul fundației, asociației; atrib. şi sarcini stabilite de org. ierarhic, etc.)(1) 
desfăşoară în România activități în domeniile…………………………………………..şi are ca obiect de 
activitate 
principal…………………………………………………………………………………………………………………
……. 
………………………………………………………………………………………………………………………….., 
reprezentată 

(unitatea non-profit : asociația, fundația, liceul, grădinița, biserica, primăria, etc.) 
legal 
prin………………………………………………………………………………………………………………………
………..şi 
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(preşedinte, director, preot paroh, stareț, după caz) 
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………….. 
(director economic, contabil şef, contabil, epitrop, responsabil financiar, responsabil proiect, etc., după caz) 
În baza prevederilor Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare, vă 
rugăm să ne acordați un sprijin financiar sub formă de sponsorizare în sumă 
de……………………………………lei, 
pentru………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….. 

(se va descrie detaliat proiectul, acțiunea, obiectul, destinația) 
Ataşăm documentele din care rezultă necesitatea şi obiectivitatea sprijinului financiar solicitat:  
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………… 

(se vor ataşa după caz şi antecalculații, devize, oferte, etc) 
Ați mai beneficiat în ultimii 3 ani de sponsorizare din partea SNTGN Transgaz SA Mediaş: 

                      DA    Cu ce sumă totală?..................................................................NU   
Prezentați pe scurt beneficiile potențiale ale cererii de sponsorizare: 
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………. 
Beneficiarul sponsorizării se obligă ca întreaga sumă de bani acordată să fie utilizată pentru realizarea 
obiectului sponsorizării conform contractului şi să aducă la cunoştința publicului numele firmei sponsor 
precum şi unele date privind imaginea acestuia pentru identificare. 
Ataşăm prezentei cereri : 

- Hotărârea judecătorească de înființare a…………………………………………………………….. 
                                                                                    (fundației, asociației, etc.)  

- Statutul………………………………………………………………………………………………. 
                                                  (fundației, asociației, etc.) 

- Actul 
constitutiv……………………………………………………………………………………………………. 

                                                                                                (fundației, asociației, etc.) 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     (numele şi prenumele 
reprezentantului legal, 
                                                                                                                semnătura acestuia şi ştampila 
unității non-profit) 
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Precizări în legatură cu beneficiarii sponsorizărilor, domeniile de activitate în care trebuie să 
desfăşoare o activitate persoanele juridice fără scop lucrativ, precum şi modul de completare 

a unor rubrici din 
 

CEREREA DE SPONSORIZARE 
 

(1). Poate fi beneficiar al sponsorizării în baza Legii nr. 32/1994, art. 4: 
 

a) orice persoană juridică fără scop lucrativ, care desfăşoară în România sau urmează să 
desfăşoare o activitate în domeniile: 
cultural, artistic, educativ, de învățământ, ştiințific - cercetare fundamentală şi aplicată, umanitar, 
religios, filantropic, sportiv, al protecției drepturilor omului, medico - sanitar, de asistență şi servicii 
sociale, de protecția mediului, social şi comunitar, de reprezentare a asociațiilor profesionale, 
precum şi de întreținere, restaurare, conservare şi punere în valoare a monumentelor istorice; 
 
b) instituțiile şi autoritățile publice, inclusiv organele de specialitate ale administrației publice pentru 
activitățile prevăzute la lit. a); 
 
c) emisiuni ori programe ale organismelor de televiziune sau radiodifuziune, precum şi cărți ori 
publicații din domeniile definite la lit. a); 
 
d) orice persoană fizică cu domiciliul în România a cărei activitate în unul dintre domeniile 
prevăzute la lit.a) este recunoscută de către o persoană juridică fără scop lucrativ sau de către o 
instituție publică ce activează în domeniul pentru care se solicită sponsorizarea. 

Ȋn ceea ce priveşte obiectul de activitate al organizației non-profit, acesta ar putea fi, de exemplu: 
"Misiunea organizației este de a contribui la îmbunătățirea condițiilor de viață şi activitate a persoanelor 
defavorizate care fac parte din asociație, fundaţie, etc.” 
Pentru informații suplimentare puteti contacta Serviciul Comunicare şi Relații Publice, la tel. 0269-803261. 


