
 

 

 

 

 

CERERE DE SPONSORIZARE 

 

În atenția  ___________________________________ 

 

Asociația „Amintește-ți de mine!” este o asociație tânără, care vine cu un suflu nou în ceea ce 

privește ajutorarea copiilor și adolescenților abandonați sau aflați în dificultate. Ne propunem ca 

implicarea noastră să fie mai mult decât în a dona o sumă de bani sau a achiziționa haine, rechizite, 

alimente sau alte obiecte de necesitate. Copiii care vor beneficia de sprijinul asociației vor fi 

monitorizați dintr-o perspectivă pluridisciplinară, va fi urmărită sănătatea lor fizică și psihică, nivelul 

educațional, starea lor emoțională, nevoile materiale, abilitățile pe care le au pentru a identificare cele 

mai bune metode de dezvoltatre a acestora. 

Asociația a fost înființată în anul 2022 din dorința membrilor de a-și uni forțele pentru 

realizarea unui obiectiv comun: să aducem mai mult bine și frumos în viața copiilor. Înainte de 

înființare, membrii asociației au desfășurat separat acțiuni de caritate pentru care au avut un 

feeedback foarte bun, ceea ce ne-a dat încredere și speranță pentru continuarea acestor activități. 

Pentru îndeplinirea obiectivelor, societatea dvs. ne poate sprijini cu o sponsorizare în bani / 

produse, acordată în baza Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea. 

Orice sumă, cât de mică, este binevenită, căci ea poate deveni un ajutor real în timp pentru 

realizarea misiunii noastre. Căci, nu-i așa, cărămizile sunt mici, dar construcția finală este solidă! 

Sumele primite ca sponsorizare vor fi utilizate exclusiv pentru achiziționarea de bunuri pentru 

copii, achitarea investigațiilor și intervențiilor medicale, medicamente, meditații sau alte nevoi care 

vor fi identificate ulterior. 

Începând cu data de 20.07.2022, Asociația „Amintește-ți de mine!” figurează în Registrul 

entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, cheltuielile de sponsorizare 

efctuate de dvs. sunt considerate cheltuieli deductibile la determinarea rezultatului fiscal, așa cum 

prevede art.25 – Cheltuieli, lit.i) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. 

În completarea acestui act normativ, în data de 30.12.2021 a fost emisă Legea nr. 322/2021 

pentru completarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, care le prmite agenților economici să 

redirecționeze plafonul pentru cheltuielile cu sponsorizarea, într-o perioadă de 6 luni după 

depunerea Declarației privind impozitul pe profit. 

Prin redirecționarea a 20% din impozitul pe profit, dvs. decideți destinația banilor pe 

care oricum i-ați plăti către bugetul de stat. 



 

 

 

Mai multe informații despre Asociația ,,Amintește-ți de mine!” puteți găsi pe site-ul 

inimadeschisa.ro sau pot fi puse la dispoziție de către unul din membrii asociației sunând la 

0723.027.455; e-mail: contact@inimadeschisa.ro sau amintestetidemine2022@gmail.com  

Sponsorizarea va fi adusă la cunoștința publicului prin afișare pe site-ul asociației sau 

prin alte mijloace propuse de dvs. 

 

Anexăm prezentei: 

- Decizia ANAF nr. 3076442 / 20.07.2022 privind aprobarea înscrierii Asociației ,,Amintește-ți 

de mine!” în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, 

- Contractul de sponsorizare 

 

Cu speranța că veți da curs Cererii noastre de sponsorizare, vă asigurăm de întreaga 

noastră considerație. 

 

Vă mulțumim! 

 

                                                                                            Președinte, 

                                                                                         Doina IANUȘ 
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CONTRACT DE SPONSORIZARE 

nr. ............ / ....................... 

 

1.  PĂRŢILE CONTRACTANTE 

SC ............................................................. cu sediul în ............................, str. ....................................... 

nr. ......, judetul ......................, înmatriculată la Registrul Comerţului sub numărul .............................., 

cod unic de inregistrare ................................, cont bancar nr.……………......………………… 

deschis la .........................................., Sucursala ……….…….., e-mail: ..........................................., 

reprezentată prin Administrator – ..................................................., în calitate de SPONSOR, 

şi 

Asociația ,,Amintește-ți de mine!” cu sediul în București, Sector 2, Strada Erou Ion Floruță, nr. 57, 

cod fiscal 46176006, mobil 0723.027.455, e-mail: amintestetidemine2022@gmail.com, cont bancar 

nr. RO34BTRLRONCRT0647275001 deschis la Banca Transilvania, reprezentată prin 

PREȘEDINTE, Doina IANUȘ, în calitate de BENEFICIAR al sponsorizării,  

au încheiat prezentul Contract de sponsorizare în baza Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu 

modificările și completările ulterioare, în următoarele condiţii: 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI 

Sponsorul va oferi Beneficiarului, cu titlu de sponsorizare, o suma in bani in scopul prevăzut în 

statutul asociației. 

3. VALOAREA CONTRACTULUI  

3.1.  Valoarea contractului este de …. % din valoarea impozitului pe profit.  

3.2. Suma va fi plătită de catre Sponsor, prin virament, în contul Beneficiarului nr. 

RO34BTRLRONCRT0647275001 deschis la Banca Transilvania. 

4. DURATA CONTRACTULUI  

Contractul este valabil de la data semnării sale de către ambele părți și încetează la îndeplinirea în 

totalitate a obligațiilor contractuale ale Părților. 

5. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR  

5.1. Sponsorul se obligă să achite integral suma agreată prin acest contract, la termenele și în 

condițiile stabilite.  

5.2. Sponsorul ori Beneficiarul este obligat sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea intr-un 

mod care sa nu lezeze, direct sau indirect, activitatea sponsorizată. 
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6. ÎNCETAREA CONTRACTULUI  

6.1. Contractul încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția unui tribunal arbitral sau a 

instanței judecătorești: 

- la îndeplinirea în totalitate a obligațiilor contractuale ale părților;  

- prin acordul părților.  

7. DISPOZITII FINALE 

7.1. La semnarea prezentului contract, reprezentanţii părţilor iau cunoştinţă despre prelucrarea datelor 

lor cu caracter personal de către cealaltă parte şi îşi exprimă consimţământul în mod liber, expres şi 

neechivoc cu privire la astfel de prelucrări pentru executarea prezentului contract şi pentru 

îndeplinirea obligaţiilor legale, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind 

protecţia persoanelor fizice în ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a 

acestor date, respectiv ale Legii nr. 190/2018 pentru punerea în aplicare a Regulamentului.  

7.2. Orice modificare a prezentului contract se poate face numai cu acordul scris al ambelor părți, sub 

forma unui act adițional, modificarea unilaterală a contractului fiind lovită de nulitate. 

7.3. Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, 

anterioară sau ulterioară încheierii lui. 

 

Prezentul contract contine 2 pagini și a fost încheiat astăzi, ……………. 2022, în două exemplare, 

câte unul pentru fiecare parte semnatară. 

 

            SPONSOR,                                      BENEFICIAR, 

S.C. ..........................................                    Asociația ,,Amintește-ți de mine!” 

 

      ADMNISTRATOR,                          PREȘEDINTE, 

                                                                                                         Doina IANUȘ 


