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Important! 
 

Prezentul ghid se adresează în special organizaţiilor neguvernamentale mici, 
interesate în obţinerea de finanţări alternative. Ghidul defineşte termenii uzuali, 
explică legislaţia relevantă în vigoare şi prezintă un model de contract de 
sponsorizare cu detalierea acestuia. De asemenea, abordează câteva dintre 
posibilele căi de iniţiere ale unei propuneri de sponsorizare, încheierea şi derularea 
contractului precum şi păstrarea şi dezvoltarea parteneriatelor cu sponsorii după 
toate regulile relaţiilor publice.  
 
“Ghidul sponsorizării” este realizat de Asociaţia Altermedia, organizaţie non-
profit care are ca scop stimularea implicării sociale şi facilitarea accesului 
cetăţenilor la informaţie. “Ghidul sponsorizării” este parte din seria “Fă-o 
singur”, care mai cuprinde, pentru început, “Ghidul înfiinţării unei organizaţii 
non-guvernamentale” şi “Ghid media pentru organizaţii şi grupări civice” - 
amănunte la www.altermedia.ro/faosingur. 
 

Derogare de răspundere 
 
Conţinutul acestui ghid este conform cu stadiul actual al cunoştinţelor şi 
experienţei noastre. Legile sunt în permanentă schimbare şi nu putem oferi nici o 
garanţie că vom ţine pasul cu acestea în actualizările ghidului, deşi vom încerca 
întotdeauna să o facem. Acest ghid este oferit fără ca realizatorii săi să îşi asume 
vreo răspundere în ce priveşte rezultatul utilizării informaţiilor conţinute. 
Asteptăm observaţiile şi întrebările voastre şi, în măsura timpului de care 
dispunem, vom încerca să le răspundem. 
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I. Sponsorizarea şi mecenatul. GeneralităŃi 
 
 

• Ce înseamnă “sponsorizare” şi ce înseamnă “mecenat”? 
 
În condiţiile Legii nr. 32/1994, sponsorizarea este “actul juridic prin care două 
persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor 
bunuri materiale sau mijloace financiare, pentru susţinerea de activităţi fără scop 
lucrativ, desfăşurate de către una dintre părţi, denumită beneficiarul 
sponsorizării.” 
 
Pe lângă sponsorizare, o altă modalitate de atragere de fonduri pentru o activitate 
cu scop nelucrativ este mecenatul. În condiţiile aceleiaşi legi, “mecenatul este un 
act de liberalitate prin care o persoană fizică sau juridică, numită mecenă, 
transferă […] dreptul său de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace 
financiare către o persoană fizică, ca activitate filantropică cu caracter umanitar, 
pentru desfăşurarea unor activităţi în domeniile: cultural, artistic, medico-sanitar 
sau ştiinţific - cercetare fundamentală şi aplicată.” 
 

• Cine poate să fie sponsor sau mecenă? 
 
Conform legii, oricine poate fi sponsor sau mecenă, sub condiţia ca banii sau 
bunurile acordate să nu provină din surse bugetare. 
 

• Cine poate să fie beneficiarul sponsorizării sau mecenatului? 
 
Beneficiarul sponsorizării trebuie să fie o persoana fizică1 sau o persoană juridică 
fără scop patrimonial2. 
 
Beneficiarul mecenatului poate să fie doar o persoană fizică. 
 

• În ce domenii de activitate se acordă sponsorizarea sau 
mecenatul? 

 
Dacă sponsorizarea poate fi acordată pentru practic orice activitaţi legale cu scop 
nepatrimonial, mecenatul s-a impus doar în legătură cu sprijinirea unor domenii 
precise. Domeniile în care se poate face un act de mecenat sunt: cultural; artistic; 
medico-sanitar;  ştiinţific - cercetare fundamentală şi aplicată.  
 
 

                                                 
1 Conform legii, dacǎ beneficiarul sponsorizǎrii este o persoanǎ fizicǎ, aceasteia trebuie sǎ i se “recunoascǎ” în prealabil 
activitatea anterioarǎ în domeniul în care se face sponsorizarea. Recunoaşterea poate veni, formal, din partea unei 
instituŃii publice sau a unei persoane juridice non-profit. 
2 O exceptie importantǎ este aceea în care de pe urma sponsorizǎrii beneficiazǎ emisiuni ori programe ale posturilor 
radio-tv sau edituri, în cazul în care sponsorizarea este destinatǎ precis editǎrii unor cǎrŃi sau publicaŃii. Acestea sunt 
prevǎzute în Legea nr. 500/2004, Legea audiovizualului. 
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II. Prevederi legale  

 

Legea sponsorizării 

 
Legea sponsorizării, mai exact Legea nr. 32/1994, este instrumentul juridic 
care reglementează actele de sponsorizare şi mecenat. Pentru consultarea acesteia, 
vezi capitolul “Legislaţie utilă” al prezentului Ghid. 

 

Codul Fiscal 

 
Codul Fiscal - adoptat prin Legea 571/22.12.2003 şi modificat ulterior printr-un 
lung şir de acte normative este principalul act normativ reglementând cadrul legal 
al taxelor şi impozitelor. Iată în cele ce urmează câteva din reglementările 
relevante pentru organizaţiile neguvernamentale. 
 
a. Organizaţiile non-profit sunt scutite de la plata impozitului pe profit 
pentru donaţiile şi banii primiţi prin sponsorizări, conform cu Titlul II 
(Impozitul pe profit), Capitolul I (Dispoziţii generale) care la „Scutiri” precizează:  

Art. 15. - (1) Sunt scutiţi de la plata impozitului pe profit următorii 
contribuabili: 

[…] (2) Organizaţiile nonprofit, organizatiile sindicale şi organizaţiile 
patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit3 pentru următoarele tipuri 
de venituri: [...] 

e) donaţiile şi banii sau bunurile primite prin sponsorizare. 

 
b. Pentru societăţile comerciale, cheltuielile cu sponsorizarea şi 
mecenatul sunt deductibile, limitat, din impozitul pe profit. Potrivit cu 
Titlul II (Impozitul pe profit), Capitolul II (Calculul profitului impozabil), art. 21 
permite firmelor care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat să deducă 
sumele respective din impozitul pe profit, dacă sunt îndeplinite cumulativ 
următoarele condiţii: a. se încadrează în limita de 3 la mie din cifra de afaceri şi b. 
nu depăşesc 20% din impozitul pe profit datorat. 
 

Art. 21. - [...] 
 
(4) Următoarele cheltuieli nu sunt deductibile: 

                                                 
3 Considerǎm cǎ aceastǎ prevedere este oarecum inutilǎ, întrucât organizaŃiile nonprofit nu pot înregistra profit! 
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p) cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat şi cheltuielile privind bursele 
private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectuează sponsorizări 
şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind 
sponsorizarea, cu modificările ulterioare, şi ale Legii bibliotecilor nr. 
334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum 
şi cei care acordă burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit 
datorat sumele aferente, dacă totalul acestor cheltuieli îndeplineste 
cumulativ următoarele condiţii:  

1. este în limita a 3 la mie din cifra de afaceri;  
2. nu depăşeşte mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.  

 
 
c. Sumele primite, în condiţiile legii, prin sponsorizări şi mecenat, nu 
sunt impozabile. Potrivit cu Titlul III (Impozitul pe venit), Capitolul I (Dispoziţii 
generale), Codul Fiscal prevede la “Venituri neimpozabile”: 

Art. 42. - În înţelesul impozitului pe venit, următoarele venituri nu sunt 
impozabile: [...] 

f) sumele sau bunurile primite sub formă de sponsorizare sau mecenat; 
 
 
d. Deductibilitatea din impozitul pe profit a cheltuielilor de 
sponsorizare şi mecenat, în cazul persoanelor fizice ce obţin venituri 
din activităţi independente. 4 La Titlul III (Impozitul pe venit), Capitolul II 
(Venituri din activităţi independente), art. 48 se prevede deductibilitatea 
cheltuielilor de sponsorizare şi mecenat, efectuate conform legii de către plătitorul 
impozitului, în limita a 5% din baza de calcul, în cazul venitului net calculat pe 
baza contabilităţii în partidă simplă: 
 

Art. 48. - (1) Venitul net din activităţi independente se determină ca 
diferenţă între venitul brut şi cheltuielile aferente realizării venitului, deductibile, 
pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă, cu excepţia prevederilor art. 
49 si 50. [...] 

(3) Nu sunt considerate venituri brute: [...] 

d) sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizări, mecenat sau 
donaţii. [...] 

(5) Urmatoarele cheltuieli sunt deductibile limitat:  

a) cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum şi pentru acordarea de 
burse private, efectuate conform legii, în limita unei cote de 5% din baza de 
calcul determinată conform alin. (6); [...] 

                                                 
4 ActivitǎŃi independente sunt acele activitǎŃi desfǎşurate cu regularitate de o persoanǎ fizicǎ, altele decât cele desfasurate 
într-o relaŃie de angajare. Spre exemplu, veniturile comerciale, veniturile provenite din profesiile libere şi din drepturile 
de proprietate intelectualǎ sunt considerate “venituri din activitǎŃi independente”. 
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(6) Baza de calcul se determină ca diferenţa între venitul brut şi cheltuielile 
deductibile, altele decât cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea 
de burse private, cheltuielile de protocol, cotizaţiile plătite la asociaţiile 
profesionale. 
 
 
e. Posibilitatea contribuabililor persoane fizice de a dispune de o sumă 
în limita a 2% din impozitul pe venitul net anual impozabil, pentru 
susţinerea entităţilor nonprofit. Prevăzuta la Titlul III (Impozitul pe venit), 
Capitolul X (Venitul net anual impozabil), art. 84, această reglementare acordă 
contribuabililor persoane fizice posibilitatea de a redirecţiona până la 2% din 
impozitul pe venitul anual către ONG-uri 5.  

Art. 84. - [...] 

(2) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume, reprezentând 
până la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil, câştigul net 
anual din transferul titlurilor de valoare, câştigul net anual din operatiuni de 
vânzare cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, şi orice alte 
operaţiuni de acest gen, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează 
şi funcţionează în condiţiile legii, unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea 
de burse private, conform legii. 

(3) Organul fiscal competent are obligaţia calculării, reţinerii şi virării 
sumei reprezentând până la 2% din impozitul datorat pe:  

a) venitul net anual impozabil;  
b) câştigul net anual din transferul titlurilor de valoare;  
c) câştigul net anual din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la 
termen, pe bază de contract, şi orice alte operaţiuni de acest gen. 

 
 
f. Acordarea de bunuri de mică valoare, în mod gratuit, în cadrul 
acţiunilor de sponsorizare, de mecenat nu se consideră “livrare de 
bunuri” şi nu este supusă plăţii TVA. În condiţiile de la Titlul VI (Taxa pe 
valoarea adăugată), Capitolul II (Operaţiuni impozabile) art. 126 (1) se definesc, 
din punct de vedere al taxei, ca „operaţiuni impozabile în România” operaţiunile 
care constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, 
în sfera taxei, efectuate cu plata. În acest context, Capitolul IV (Operaţiuni 
cuprinse în sfera de aplicare a taxei) prevede la „Livrarea de bunuri”: 

Art. 128. - (1) Este considerată livrare de bunuri transferul dreptului de a 
dispune de bunuri ca şi un proprietar. [...] 

(8) Nu constituie livrare de bunuri, în sensul alin. (1): [...] 

                                                 
5 Prevederea 2% face obiectul unui ghid separat pe care îl puteŃi gǎsi la www.altermedia.ro/doilasuta  
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f) acordarea de bunuri de mică valoare, în mod gratuit, în cadrul 
acţiunilor de sponsorizare, de mecenat, de protocol/reprezentare, precum 
şi alte destinaţii prevăzute de lege, în condiţiile stabilite prin norme. 
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III. Contractul de sponsorizare 
 

De ce este necesar contractul de sponsorizare sau de mecenat? 

 
Sponsorizarea se face în baza unei înţelegeri, denumite “contract”, între cele două 
părţi,  denumite “sponsor” şi “beneficiar”. În contract se vor menţiona, obligatoriu, 
conform Legii nr. 32/1994, obiectul, valoarea şi durata contractului, drepturile şi 
obligaţiile părţilor.  
 
Spre deosebire de contractul de sponsorizare, care prevede drepturi şi obligaţii de 
ambele părţi, actul de mecenat nu conţine nici o condiţie sau obligaţie pentru 
beneficiar; aşadar mecenatul este, din punct de vedere juridic, un act unilateral, 
deşi, formal, el trebuie acceptat de beneficiar. 
 
De reţinut că, spre deosebire de contractul de sponsorizare care este un act 
încheiat prin voinţa părţilor (“sub semnătura privată”, nefiind deci necesară 
autentificarea), actul de mecenat trebuie încheiat în faţa notarului. 
 
Pentru sponsor sau mecena, înţelegerea scrisă este utilă întrucât în baza ei aceasta 
se poate prevala de prevederile din Codul Fiscal care permit deducerea, din 
calculul profitului impozabil, a cheltuielilor de sponsorizare sau mecenat, în 
anumite limite (vezi mai sus în ghid). 
 
Pentru beneficiar, contractul de sponsorizare sau actul de mecenat este o dovadă 
scrisă ce poate fi folosită pentru interesul propriu sau în faţa autorităţilor fiscale: 
cu acest act face dovada că venitul sau bunul în cauză provine din sponsorizare sau 
mecenat şi, deci, că nu este supus impozitării nefiind considerat “venit brut”, 
conform aceluiaşi Cod Fiscal (vezi mai sus în ghid). 
 
 

Contractul de sponsorizare - exemplu 

 
Mai jos vă prezentăm un model de astfel de contract de sponsorizare “în bani”, cu 
adnotările noastre acolo unde am considerat necesar. 
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CONTRACT DE SPONSORIZARE 
 

Nr.____/_______ 
 
 
A. PĂRłILE CONTRACTANTE 
 

Între: 

  

S.C. …………………….., cu sediul în ..............................................., înregistrată la 

Registrul ComerŃului sub nr. ………….., Cod de Înregistrare Fiscală ......................, 

având Cont IBAN ………………………………………….., deschis la ………………, 

reprezentată prin ..............., în calitate de ........, denumită în continuare Sponsor, 

 

 si 

 

AsociaŃia/FundaŃia ................., cu sediul în ......................, Cod Fiscal ............, 

înscrisă în Registrul special Ńinut de Judecătoria ................. cu nr. ..../.........., cont 

IBAN ........................................., deschis la ................................, reprezentată prin 

..............................,  in calitate de .................., denumită în continuare Beneficiar, 

 

În conformitate cu prevederile legislaŃiei româneşti, privind sponsorizarea, stipulate 

în Legea nr. 32/1994 cu modificările şi completările ulteriore, precum şi cu 

prevederile Legii 571/2003 cu modificările la zi (Codul Fiscal în vigoare), 

 

se încheie următorul contract: 

 

B. OBIECTUL CONTRACTULUI 

Obiectul contractului îl constituie sponsorizarea Beneficiarului de către Sponsor cu 

suma de …………. RON. Suma va fi utilizată pentru ………………………..……..  

 

[Obs.: - menŃionaŃi detaliat scopul în care vor fi utilizaŃi banii, dar încercaŃi să nu fiŃi 

exagerat de precişi. Ce vă faceŃi dacă aveŃi de construit o casă pentru persoane fără adăpost 

şi se dovedeşte că aŃi cerut mai mulŃi bani decât e nevoie, doar pentru centrala termică? 
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Mai bine spuneŃi “pentru utilarea şi dotarea unei case destinate persoanelor defavorizate”, 

decât strict “pentru achiziŃionarea unei centrale termice”. 

- în cazul în care obiectul contractului îl constituie sponsorizarea în bunuri sau 

servicii, se va menŃiona obligatoriu în contract valoarea acestora. Valoarea se stabileşte 

prin aproximare cu preŃul pieŃei, exclusiv TVA.] 

 

C. DURATA CONTRACTULUI 

Prezentul contract de sponsorizare se încheie pe perioada ...................................  

 

[Obs.: “durata” este intervalul de timp în care vă înŃelegeŃi cu sponsorul să vă acorde, 

propriu-zis, sponsorizarea (virarea banilor, punerea la dispoziŃie a bunurilor sau prestarea 

serviciilor). Acest capitol este necesar pentru că nu întotdeauna sponsorul are lichidităŃi 

suficiente în cont/ bunurile nu sunt disponibile imediat etc.] 

 

D. OBLIGAłIILE PĂRłILOR 

1. ObligaŃiile Beneficiarului 

1.1 Beneficiarul se angajează să folosească suma de bani acordată în 

scopul menŃionat la cap. B, “Obiectul contractului”. 

1.2 Beneficiarul se angajează să facă public numele Sponsorului.  

1.3 Beneficiarul va prezenta sponsorului un Raport de activitate şi/sau 

documente justificative referitoare la activitatea sponsorizată, în termen de 30 de 

zile de la utilizarea fondurilor ce fac obiectul sponsorizării. 

 

2. ObligaŃiile Sponsorului 

2.1 Sponsorul se obligă să vireze în contul Beneficiarului suma de 

..................... RON, cu specificaŃia "sponsorizare pentru.......". 

 

[Obs: - dacă sponsorizarea o reprezintă o sumă de bani în valuta, se va face menŃiunea că 

virarea ei se va face “în lei, la cursul BNR din data plăŃii” (cu excepŃia cazurilor în care 

primiŃi sponsorizări din afara României, sumele acordate nu vă pot fi virate decât în lei, 

indiferent de valuta trecută în contract). 
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- atenŃie la sponsorizările în bunuri. Aproape întotdeauna sponsorul vă va cere să 

ridicaŃi/trasportaŃi bunurile de la sediul sau de la locaŃia unde sunt produse aceste bunuri. E 

bine să vă gândiŃi din timp la o soluŃie.] 

 

E. FORłA MAJORĂ 

ForŃa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condiŃiile 

prevăzute de lege. Invocarea "forŃei majore" se face în scris în termen de cinci zile 

de la data începerii evenimentelor sau împrejurărilor considerate drept "forŃa 

majoră.” 

 

[Obs: “Invocarea forŃei majore” este prevazută în Codul Civil şi face referire la situaŃii 

excepŃionale (de ex. cutremur, incendiu, stare de război), care pun în pericol îndeplinirea 

obligaŃiilor contractului, de o parte sau de cealaltă.] 

 

G. LITIGII 

Eventualele litigii, ce nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi remise spre 

soluŃionare organelor competente din România. 

 

H. DISPOZIłII FINALE 

1. Prezentul contract nu poate fi modificat în perioada lui de valabilitate fără 

acordul ambelor părŃi. Orice modificare în acest sens se va consemna într-un act 

adiŃional care devine parte integrantă a contractului. 

2. Dacă termenul de onorare a obligaŃiilor ce rezidă din prezentul contract 

nu este respectat de către Sponsor, iar dacă intârzierea depăşeşte 10 (zece) zile 

lucrătoare, Beneficiarul poate rezilia unilateral acest contract. 

3. În cazul în care Beneficiarul foloseşte obiectul sponsorizării în alte 

scopuri decât cele prevăzute în acest contract, Sponsorul poate rezilia unilateral 

acest contract cu o notificare prealabilă de 10 (zece) zile. În acest caz Beneficiarul 

se obligă să restituie integral sumele ce au făcut obiectul sponsorizării şi să 

plătească daune în cuantum egal cu dobânda practicată de banca sponsorului. 

4. Dacă una dintre părŃi solicită rezilierea contractului, în alte condiŃii decât 

cele prevăzute la alineatele 2 sau 3 din acest capitol, acestea trebuie să îşi facă 

cunoscută intenŃia, în scris, cu 30 (treizeci) de zile înainte de termenul la care 
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doreşte încetarea relaŃiilor contractuale. Prevederile contractuale sunt obligatorii 

pentru ambele părŃi şi în cadrul perioadei de preaviz de 30 de zile. 

5. Prezentul contract a fost întocmit în două exemplare originale, cu valoare 

juridica egală, câte unul pentru fiecare parte. 

 

 

BENEFICIAR       SPONSOR 

 

AsociaŃia/FundaŃia...................................   S.C. …………… 

 

Reprezentant legal       Reprezentant legal 

 

[Obs.: prin “reprezentant legal” se înŃelege, pentru sponsor, un director cu funcŃie 

executivă, a cărui semnătură este uneori însoŃită (pentru firmele mari) de cea a directorului 

financiar/contabilului şef şi a juristului; pentru beneficiar semnează de obicei preşedintele 

sau directorul de programe al organizaŃiei. 
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IV. Îndrumări pentru obŃinerea unei sponsorizări 
 

 
Pentru început să lămurim clar motivaţiile celor două părţi implicate într-o 
sponsorizare – el, sponsorul şi voi, beneficiarii. 
 
De ce aveţi nevoie de o sponsorizare?  
 

1. Vă trebuie resurse practic pentru derularea oricărui proiect pe care vi-l 
propuneţi. 

2. Numele unui sponsor important înseamnă un câştig de imagine pentru 
organizaţia voastră.  

 
De ce ar acorda sponsorul o sponsorizare? 
 

1. Din dorinţa de a-şi îmbunătăţi imaginea publică. A început să se manifeste 
şi în România, tot mai mult, un concept care în Occident este cunoscut şi 
aplicat de câteva zeci de ani: responsabilitatea socială, mai cunoscută sub 
numele de responsabilitate socială corporatistă6, întrucât marile firme sunt 
cele care desfăşoară în general strategii coerente şi pe termen lung de 
colaborare cu societatea civilă, în interesul general al societăţii. 

2. Din dorinţa sponsorului de a obţine unele avantaje economice directe7.  
3. Pentru că sponsorul rezonează la sau simpatizează cu activitatea pe care o 

desfăşuraţi.  
 
De obicei, interesul ambelor părţi este o combinaţie din aceste motivaţii. De aceea, 
încheierea unui contract de sponsorizare înseamnă, în primul rând, un compromis 
şi o înţelegere între cele două părţi. 
 
 

Cum să aplicaŃi 
 
Asiguraţi-vă că proiectul este scris şi este complet 
 
Înainte de a începe aplicarea pentru o sponsorizare fiţi siguri că aţi scris proiectul, 
că acesta este complet, clar şi are bine definit publicul-ţintă8. 
 
Alcătuiţi sau actualizaţi o bază de date 
 
Aveţi grijă să vă construiţi din timp o bază de date, actualizată permanent, cu 
informaţii despre firmele şi persoanele fizice care acordă sponsorizări9, baza de 
date care să cuprindă pentru fiecare potenţial sponsor:  

                                                 
6 Amǎnunte despre conceptul de responsabilitate socialǎ gǎsiŃi pe larg în resursa online www.responsabilitatesociala.ro 
7 Vezi cap II, punctele b, d, f din prezentul ghid. 
8 Scrierea unui proiect va face obiectul unui alt ghid Altermedia. 
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- date de contact: adresă, numere de telefon/fax, adresă email, nume 
de persoane din conducerea executivă şi/sau însărcinate cu relaţiile 
publice; 

- câteva cuvinte despre domeniul de activitate şi domeniile de interes 
ale sponsorului; 

- dacă există deja, daţi şi exemple de sponsorizări acordate, notaţi 
pretenţiile sponsorului în ce priveşte vizibilitatea socială a 
proiectului/evenimentului sponsorizat, gradul de complexitate al 
activităţii sponsorizate etc.  

 
Scrieţi aplicaţia de sponsorizare  
 
Aplicaţia, numită “cerere de sponsorizare” sau “propunere de sponsorizare” 
trebuie redactată curat şi cursiv. În ea scrieţi ce sau cât cereţi, ce intenţionaţi să 
faceţi cu sponsorizarea (un rezumat al proiectului pentru care aveţi nevoie de 
resurse), menţionaţi date despre istoricul şi scopurile organizaţiei. Nu uitaţi să 
adăugati CV-ul persoanei care conduce organizaţia/proiectul. 
 
Dacă aveţi un proiect ambiţios, care necesită resurse mai importante, e puţin 
probabil să le puteţi obţine de la un singur sponsor. De aceea, în cerere, detaliaţi pe 
cât posibil, fără să exageraţi, etapele proiectului şi propuneţi un deviz de cheltuieli 
şi venituri (dacă este cazul), defalcat pe unităţi de timp, în aşa fel încât potenţialul 
sponsor să poată identifica exact acea etapă din proiect pe care ar putea-o sprijini.  
 
Dacă veţi cunoaşte îndeajuns de bine activitatea potenţialului sponsor, veţi şti ce 
vă poate oferi acesta mai uşor: bani, bunuri sau servicii? E lesne de înţeles că o 
sponsorizare în produse alimentare are mult mai multe şanse să fie aprobată de o 
fabrică de mezeluri decât de o bancă, şi invers, e mai puţin probabil că fabrica de 
mezeluri va accepta să vă sponsorizeze cu sume de bani, pe care în schimb îi puteţi 
cere cu succes unei bănci sau unei societăţi de investiţii. 
 
Adresaţi-vă sponsorului/sponsorilor  
 
Dacă sunteţi pregătiţi, contactaţi-i pe potenţialii sponsori, cu prioritate pe cei la 
care credeţi că veţi avea mai multe şanse de succes. 
 
Adresaţi-vă, în scris, responsabilului cu relaţiile publice, în cazul firmelor mari, sau 
direct directorului general, pentru firmele mai mici.  
 
Dacă nu sunteţi siguri că respectiva societate are un interes deosebit în domeniul 
în care aplicaţi, “sondaţi terenul” mai întâi, telefonic sau printr-un fax sau email. 
Cereţi eventual o întrevedere pentru a vă explica proiectul şi cererea.10 
 
Când ajungeţi la discuţia cu potenţialii sponsori, accentuaţi avantajele pe care le-ar 
avea aceştia din încheierea parteneriatului cu organizaţia voastră. Prezentaţi clar 

                                                                                                                                                    
9 Existǎ baze de date online puse la dispoziŃie de structuri pentru FundaŃia pentru Dezvoltarea SocietǎŃii Civile 
http://www.fdsc.ro, Centrul de AsistenŃǎ pentru OrganizaŃii Neguvernamentale Centras http://www.centras.ro etc.  
10 Nu vom insista aici pe faptul de la sine înŃeles cǎ relaŃia cu sponsorii trebuie tratatǎ dupǎ toate cutumele “relaŃiilor 
publice”. În definitiv, şi aceasta este o negociere sau, dacǎ vreŃi, o vânzare-cumpǎrare - în care se tranzacŃioneazǎ imagine 
şi încredere. 
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potenţialului sponsor facilităţile fiscale ce îi sunt acordate prin lege. Vorbiţi-i 
despre promovarea numelui, a mărcii sau a imaginii, prin intermediul 
evenimentului sau programului sponsorizat etc. Nu uitaţi imaginea: implicarea în 
“viaţa cetăţii” este întotdeauna o dovadă de seriozitate în mediul de afaceri. 
Explicaţi sponsorului că îi puteţi deveni în mod indirect “agent de imagine” în faţa 
partenerilor şi a opiniei publice.  
 
Sfaturi posibil utile  
 

1. Începeţi din timp procedurile de aplicare pentru sponsorizări. Asiguraţi-vă 
în acest fel că aveţi destul timp la dispoziţie pentru pregătirea 
campaniei/evenimentului. 

 
2. Unele firme mari, în special corporaţiile, au propriile organizaţii non-profit 

care analizează proiectele şi cererile de sponsorizare. Interesaţi-vă întâi şi, 
dacă este cazul, adresaţi aplicaţia voastră către conducerea acestor 
organizaţii 11. De asemenea, unele dintre companiile mari au politici proprii 
pentru aplicarea la o sponsorizare 12. 

 
3. Dacă un sponsor acceptă să joace un rol important în derularea proiectului, 

îi puteţi acorda acestuia „titlul” de „sponsor principal”, care să fie evidenţiat 
în cursul întregii campanii, pe însemnele promoţionale sau în materialele 
audio/video, după caz.  

 
4. În momentul în care depuneţi cererea de sponsorizare e bine să aveţi 

pregătit un proiect de contract de sponsorizare, dacă vi se acceptă imediat 
solicitarea. Firmele mari au de obicei propriile forme de contract. 

 
 

După obŃinerea sponsorizării 

 
 
Respectaţi-vă obligaţiile 
 
În nici un caz nu utilizaţi banii sau bunurile pentru alte scopuri decât cele 
menţionate în contract. Nici un sponsor nu va fi fericit să afle că, în loc să 
organizaţi o serbare pentru copii defavorizati, aţi mobilat sediul asociaţiei şi v-aţi 
cumpărat telefoane mobile ultimul răcnet. Puteţi totuşi să cheltuiţi o mică parte 
pentru onorarii de contabilitate sau comisioane bancare; altfel însă, nu le 
schimbaţi destinaţia decât cu acordul scris al sponsorului. 
 
Menţineţi relaţiile câştigate 
 
După consumarea contractului de sponsorizare, nu îi întoarceţi spatele generosului 
vostru partener, dacă mai doriţi să colaboraţi şi altă dată. Chiar dacă nu aveţi o 
astfel de obligaţie prevăzută prin contract, trimiteţi-i (preferabil prin poştă sau fax, 

                                                 
11 Vom reveni în urmǎtoarea ediŃie a ghidului cu exemple concrete de astfel de fundaŃii înfiinŃate de corporaŃii. 
12 Vezi spre exemplu procedurile Holcim România, http://www.holcim.ro/gc/RO/uploads/1FAQ_ro.pdf. 
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asigurându-vă că ajung) un raport detaliat privind utilizarea banilor/bunurilor 
primite. În raport puneţi o scrisoare de mulţumire şi ataşaţi facturile, chitanţele şi 
orice alte acte doveditoare ale modului în care s-a consumat sponsorizarea.  
 
Dacă acţiunea ce face obiectul contractului se derulează pe un interval mai lung de 
timp, ţineţi-vă partenerul la curent, periodic, cu desfăşurarea proiectului, cu 
evoluţia acestuia. Dacă e vorba de un proiect cu o finalitate “palpabilă” (construcţia 
unei case pentru persoane defavorizate, de exemplu) faceţi, periodic, fotografii, 
înregistrări video şi aveţi grijă ca acestea să ajungă şi la sponsor – fără să îl săcăiţi 
zilnic. 
 
La finalul proiectului alcătuiţi şi difuzaţi un comunicat de presă în care menţionaţi 
toţi sponsorii. 
 
Ţineţi minte că este mult mai uşor să faceţi un sponsor mulţumit să-şi repete 
gestul, decât să gasiţi unul nou.  
 
În cazul în care aţi câştigat destulă încredere pentru ca sponsorul să accepte să 
încheie un contract pe durată nedeterminată, este preferabil să-i acordaţi acestuia 
statutul de “sponsor permanent”, lucru pe care îl veţi menţiona în toate ocaziile 
publice în care veţi avea şansa să o faceţi (atenţie la prevederile Legii 32/1994 care 
interzice la art. 5 reclama în favoarea sponsorului!). 
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V. Răspunsuri la câteva întrebări frecvente 
 
 

1. Reprezint o societate comercială şi am vrea să facem o 
sponsorizare. Cum se înregistrează aceasta în evidenţele 
contabile şi cum este afectat calculul impozitului pe profit? 

 
Înregistrarea în contabilitate a valorii sponsorizării, aşa cum este trecută aceasta în 
contractul de sponsorizare, se face astfel: 6582 = 5121/5311 pentru sponsorizare în 
bani, sau 6582 = 3xx pentru sponsorizare în bunuri. 
 
Trimestrial, la calculul impozitului pe profit, această cheltuială este considerată 
nedeductibilă, însă suma respectivă se deduce din impozit, în limita a 3 la mie din 
cifra de afaceri şi a 20% din impozitul pe profit. Rezultă astfel valoarea impozitului 
pe profit ce se înregistrează în contabilitate şi se declară în Declaraţia privind 
obligaţiile de plată la bugetul de stat. Marcarea deducerilor se face extracontabil, 
prin înscrierea acestora în registrul de evidenţă fiscală. 

 
2. Cum se tratează din punct de vedere al taxei pe valoarea 
adăugată o sponsorizare în bunuri?  

 
Bunurile acordate gratuit în cadrul acţiunilor de sponsorizare nu sunt considerate 
livrări de bunuri, dacă se încadrează în limita a 3 la mie din cifra de afaceri. Pentru 
acestea nu se întocmeşte factură fiscală şi nu se colectează taxa pe valoarea 
adăugată. (Nu se iau în calcul pentru încadrarea în aceste limite, sponsorizările în 
bani.) 
 
Depăşirea limitelor de mai sus constituie “livrare de bunuri” şi se colectează taxa 
pe valoarea adăugată aferentă depăşirii. Taxa se include la rubrica de regularizări 
din decontul întocmit pentru perioada fiscală în care contribuabilii au depus 
situaţiile financiare anuale, dar nu mai târziu de termenul legal de depunere al 
acestora. 
 

3. Am o societate comercială şi doresc să înfiinţez sub controlul 
acesteia o asociaţie/fundaţie umanitară. Poate aceasta din 
urmă organizaţie să beneficieze de sponsorizare din partea 
societăţii comerciale? 

 
Da, însă în acest caz, conform art. 6 din Legea sponsorizării, societatea comercială 
nu poate beneficia de facilităţile fiscale prevăzute de lege. 
 

4. Se poate încheia o sponsorizare între două persoane juridice 
fără scop patrimonial? 

 
Da, o asociaţie/fundaţie poate sponsoriza o alta. 
 

5. Care este regimul sponsorizării reciproce şi al sponsorizării 
între rude? 
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Legea nu interzice nici sponsorizarea reciprocă (încrucişată), nici pe cea între rude, 
numai că nici una dintre sponsorizările efectuate astfel nu aduce deduceri la 
impozit, nici pentru sponsor, nici pentru beneficiar. 
 

6. Cum va înregistra o sponsorizare, în contabilitate, o 
organizaţie nonguvernamentală? 

 
O organizaţie nonguvernamentală va menţiona detaliile contabile legate de suma 
primită sau de echivalenţa în bani a bunurilor sau serviciilor primite, în bilanţul 
contabil care urmează să fie depus în anul următor. 
 

7. Se apropie sfârşitul anului calendaristic. Când e mai bine să 
aplic pentru o sponsorizare, acum sau la începutul anului 
viitor? 

 
În principiu, sponsorul nu poate şti exact care va fi profitul său pe anul în curs, 
însă, cu cât se apropie finalul anului, sponsorul are o imagine tot mai precisă 
asupra valorii profitului. Dacă profitul va fi prea mic, e posibil ca sponsorul să 
constate că nu poate onora toate cererile de sponsorizare. Din această cauză, 
momentul cel mai prielnic pentru obţinerea unor sponsorizări este începutul 
anului. Ca să aveţi succes, e bine să depuneţi aplicaţia de sponsorizare la începutul 
anului calendaristic sau chiar înainte de sfârşitul anului anterior.  
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V. LegislaŃie utilă 
 
Pentru studierea actelor normative de interes, actualizate, daţi clic pe legăturile de 
mai jos: 

 
• Legea nr. 332/1994, Legea sponsorizării 

o http://www.altermedia.ro/docs/Legea.sponsorizarii.doc  
• Codul Fiscal 

o http://codfiscal.net/  
 
 

Ghid realizat de AsociaŃia "Altermedia" 
OP 1 - CP 705, Bucuresti  

tel. 0722 190 685 | fax 031 815 27 80 
contact@altermedia.ro | www.altermedia.ro 

 
Vă rugăm să păstraŃi această casetă în orice reproducere a prezentului 
material. Copyleft. 

 


