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SECRETARIATUL
GENERAL

OFICIUL DE COOPERARE LOCALĂ ŞI REGIONALĂ
PROCEDURA DE ATRAGEREA A SPONSORIZĂRILOR

DATA:

ELABORAT DE: CĂTĂLINA AMIHĂIESI

A. Legislaţie suport:
1. Legea sponsorizării nr. 32/1994 actualizată
2. Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
3. Codul Fiscal
4. LEGEA NR. 87/2006 - pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind
asigurarea calităţii educaţiei
B. Date de intrare, conţinut şi furnizori de date:
Nr.crt. Document
Conţinut
1.
Situaţii ale sponsorizărilor Date despre modalitatea de încheiere
pe instituţie din anii 2007- a unui contract de sponsorizare în
2008
numele instituţiei
Date despre modalitatea de raportare
2.
Proceduri
ale
unor a sponsorizărilor
universităţi partenere din Date
despre
modalitatea
de
Europa şi SUA
gestionare a sponsorizărilor la alte
instituţii de învăţământ superior din
Europa şi SUA

Furnizor
Beneficiarii
sponsorizărilor,
facultăţi, Rectorat

C. Etapele procesului:
1. Beneficiarul sponsorizării (o facultate, Rectoratul, etc) iniţiază contactul cu potenţiali
sponsori, având responsabilitatea de a decide asupra:
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unei conferinţe, etc)
Conţinutului şi design-ului materialelor de prezentare pentru potenţialii sponsori
Conţinutului listei de potenţiali sponsori
Beneficiarul sponsorizării realizează contractul de sponsorizare împreună cu departamentul
juridic al universităţii, pornind de la contractul standard al instituţiei. Acestuia i se pot adăuga
clauze derivate din negocierile cu sponsorul.
Beneficiarul sponsorizării trimite contractul la Rectorat şi la Direcţia Administrativă pentru a
fi semnat în numele instituţiei.
Beneficiarul sponsorizării se asigură că exemplarul în original al instituţiei ajunge la
departamentul financiar, pentru a constitui document justificativ de retragere a sumei aferente
sponsorizării efectuate.
În cazul în care sponsorul sau beneficiarul sponsorizării consideră necesară semnarea oficială
a contractului la Rectorat cu conferinţă de presă, este contactat Oficiul de Cooperare Locală
şi Regională pentru a organiza semnarea.
Beneficiarul sponsorizării este responsabil de respectarea clauzelor contractuale, atât a celor
standard – promovarea sponsorului prin materiale afişate în spaţiul universităţii – cât şi a
celor negociate suplimentar.
Beneficiarul sponsorizării raportează sponsorizarea primită în cursul anului universitar către
conducerea facultăţii, la o dată stabilită.
Facultăţile raportează Rectoratului, la o dată stabilită, sponsorizările de care au beneficiat în
ultimul an fiscal.
Prorectorul responsabil cu relaţia cu companiile prezintă, la o dată stabilită, situaţia
sponsorizărilor la nivel de instituţie în faţa Senatului.


2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Matricea responsabilităţilor
Notaţii: A - aprobă; C - contribuie; D - decide asupra efectuării acţiunii (conducere); E - execută; V
- verifică
CADRE/BIROURI/DIRECŢII IMPLICATE
Beneficiar

ETAPE

sponsoriza
re

1. Beneficiarul sponsorizării
iniţiază contactul cu potenţiali
sponsori şi/sau donatori.
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Decan/Cat

Dep.

Dep.

Oficiul de

Financiar

Juridic

Cooperare

edra

Prorectori

Senatul

locală şi
Regională
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2. Beneficiarul sponsorizării
realizează
contractul
de
sponsorizare
împreună
cu
departamentul juridic.
3. Beneficiarul sponsorizării
trimite contractul la Rectorat şi
la
Direcţia
Administrativă
pentru a fi semnat în numele
instituţiei.
4. Beneficiarul sponsorizării se
asigură că exemplarul în
original al instituţiei ajunge la
departamentul financiar.
5. Este contactat Oficiul de
Cooperare
Locală
şi
Regională pentru a organiza
semnarea (dacă este cazul)
6. Beneficiarul sponsorizării
respectă clauzele contractuale
aferente sponsorizării.
7. Beneficiarul sponsorizării
raportează
sponsorizările
primite în cursul anului
universitar către conducerea
facultăţii.
8.
Facultăţile
raportează
Rectoratului sponsorizările de
care au beneficiat în ultimul an
fiscal.
9. Prorectorul responsabil de
relaţia cu companiile prezintă
situaţia sponsorizărilor la nivel
de instituţie în faţa Senatului.
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E. Date de ieşire:
Nr.crt.
1.

UNIUNEA EUROPEANĂ

Document
Conţinut
Situaţia sponsorizărilor pe un an fiscal la nivel de
instituţie
Propuneri ale Senatului
de creştere a numărului şi
valorii
sponsorizărilor
atrase
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FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI
SOCIALE
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FONDUL SOCIAL
EUROPEAN
POS DRU
2007-2013

INSTRUMENTE
STRUCTURALE
2007 - 2013

Realizat de:
Rectorat

Senat

Utilizare
Îmbunătăţirea
ponderii pe care
sponsorizările o au
în
finanţarea
activităţii
diferitelor structuri
ale instituţiei

MINISTERUL EDUCAŢIEI,
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UNIVERSITATEA
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Procedura de atragere a sponsorizărilor
Beneficiarul sponsorizării iniţiază contactul
cu potenţialul sponsor
Beneficiarul
sponsorizării
realizează
contractul
de
sponsorizare împreună cu dep.
Juridic şi îl trimite la Rectorat
pentru a fi semnat

Beneficiarul sponsorizării se
asigură că exemplarul în
original al contractului ajunge
la dep. Financiar

Beneficiarul
sponsorizării se asigură
de respectarea clauzelor
contractuale aferente
sponsorizării

Beneficiarul raportează sponsorizările
primite către conducerea facultăţii

Facultăţile raportează situaţia
sponsorizărilor către Rectorat

Prorectorul responsabil de relaţia cu
companiile prezintă situaţia în faţa Senatului

Este contactat
Oficiul de
Coop. Locală
şi Regională
(opţional)

