CERERE DE SPONSORIZARE
Nr/Data:_______________

Numele solicitantului
(se
va
menționa
asociaţie/fundaţie/etc)

solicitantul

–

Numele proiectului
(se vor preciza numele proiectului și câteva
aspecte cheie de identificare)

Durata de desfășurare a proiectului
Bugetul proiectului (lei)
Suma solicitată (lei)
(se va menționa suma solicitată de la
Azomureș, nu bugetul total al proiectului)

1. Prezentarea solicitantului
Date de identificare solicitant
Nume solicitant (se va menționa
solicitantul – asociaţie/fundaţie/etc)

Reprezentant legal
Adresa
asociaţiei/fundaţiei/etc
Data înființare
CUI
Nr. Autorizație
Date bancare complete
(cont și bancă)

Telefon
Adresa web
Persoana de contact
Nume
Funcție
Telefon
E-mail
Alte informații
Obiect principal de activitate
Surse de finanțare
Număr angajați
Număr voluntari activi
1

Parteneri instituționali
Sponsori
Parteneri media

2. Scurtă descriere a organizației solicitante și a principalelor proiecte
Se vor preciza: scurt istoric al organizației, informații despre proiectele din ultimii 3 ani (cu accent pe proiecte
similare celor pentru care se solicită sponsorizare), numărul beneficiarilor și impactul proiectelor.

3. Recomandări
Se vor preciza: parteneri de proiecte care vă pot recomanda (numele partenerului, natura
colaborării/proiectul comun, persoana de contact, telefon persoană de contact).

4. Proiecte anterioare sponsorizate de Azomureș (în ultimii 3 ani)
Se vor preciza: detalii privind proiectele sponsorizate de Azomureș – perioada, numele proiectului,
sponsorizarea primită, impactul proiectului.

5. Detaliere proiect
Durata
proiectului1

desfășurării

Principalele
activități
planificate/ Planul de acțiune2
Necesitatea proiectului
Beneficiarii proiectului3
Aria geografică de impact
Impactul proiectului
Partenerii de proiect
(instituții, alți sponsori)
Impactul asupra imaginii
Azomureș

2

Posibilitatea de voluntariat
din partea Azomureș
6. Domeniul proiectului
protecția mediului
medical/ sănătate
sportiv
social / comunitar
educativ/ învățământ / științific
eficiență agricolă
cultural/artistic
inițiative/evenimente din domeniul agricol
Altele ………………………….
1

Proiectul nu trebuie să fie încheiat la momentul solicitării sponsorizării
Activitățile trebuie să se desfășoare în România
3
Proiectul nu trebuie să aibă un scop individual (ex., proiecte personale); proiectul nu poate avea ca beneficiari
organizaţii politice
4
Azomureș s-a aliniat programului universal de acțiune globală în domeniul dezvoltării durabile, urmărind obiectivele
incluse pe Agenda 2030 ale Națiunilor Unite. Din cele 17 obiective de dezvoltare durabilă, ne-am asumat
responsabilitatea și implicarea în susținerea proiectelor care sunt în concordanță cu obiectivele asumate: foamete zero
(SDG 2) educație de calitate (SDG 4), industrie inovație și infrastructură (SDG 9) și consum și producție responsabile
(SDG 12). Proiectul trebuie sa coincidă cu unul dintre cele 4 obiective menționate mai sus.
2

*Bifați categoria sau categoriile principale
7. Bugetul proiectului
Structura de mai jos este informativă, dacă aveți un buget deja construit acesta poate fi atașat ca anexă în locul
tabelului de mai jos.
Bugetul total necesar proiectului (în lei)
defalcat pe ani dacă este cazul
Costuri directe asociate proiectului
Costuri achiziție echipamente de birou și
echipamente electronice
Costuri achiziție materiale consumabile
Costuri
de
spațiu
(construcție/modernizare/închiriere)
Costuri salariale echipa de proiect
Costuri cu voluntarii
Costuri pentru transport
și cazare (doar
deplasări asociate proiectului)
Costuri de comunicare proiect (campanie
comunicare, evenimente, PR)
Altele (se vor enumera)
3

Costuri indirecte (se vor menționa, dar nu vor
fi eligibile pentru sponsorizare)

Suma pe care o solicitați de la Azomureș
(în lei)
Capitolele din buget alocabile sponsorizării

Semnătura

ANEXE CERERE*
Azomureș nu recomandă transmiterea anexelor cererii în original și nici nu își asumă sarcina înapoierii sau copierii
documentelor primite de la solicitanți.

 Copie Acte înființare: Statut/ Act constitutiv al asociației/fundației; Dovada înscrierii în Registrul







Asociațiilor/Fundațiilor; Hotărâri de Guvern/Hotărâri ale administrației locale, etc.
Copie Certificat de înregistrare fiscală;
Copie Document de numire a reprezentantului legal / persoanei împuternicite;
Copie Carte de Identitate a reprezentantului legal sau a persoanei împuternicite să semneze Contractul de
sponsorizare;
Documente suplimentare pentru proiect (dacă este cazul): broșuri prezentare, bugete detaliate, devize lucrări,
oferte, autorizații, recomandări, etc;
Declarație pe proprie răspundere privind confirmarea că organizația şi reprezentanţii săi legali nu sunt şi nici nu au
fost implicați în ultimii 10 ani, în calitate de pârâţi, în procese penale. În caz contrar, declarația va conține detaliile
aferente acestor situații;
Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal – formular standard**.

*Bifați anexele atașate cererii
**Nota de informare se va semna de către reprezentantul legal/persoana împuternicită; dacă anexele aferente
cererii conţin date cu caracter personal ale altor persoane fizice nota de informare se va semna de către persoana în
cauză sau, în cazul minorilor, de către părinţii/tutorii acestora.

4

