
Model de formular online de solicitare a patronajului 
Acest model de formular online de solicitare a patronajului vă este pus la dispoziție pentru a vă ajuta să vă 
pregătiți cererea. Toate rubricile din cadrul formularului online se regăsesc în model, oferindu-vă o imagine de 
ansamblu cu privire la informațiile solicitate. Dacă preferați să trimiteți solicitarea de acordare a patronajului 
prin poștă, vă rugăm fie să imprimați formularul de solicitare a patronajului, să îl completați și să îl anexați la 
dosarul de solicitare a patronajului, fie să vă asigurați că includeți în scrisoarea dvs. de solicitare toate 
informațiile prevăzute în formular. Vă mulțumim foarte mult că ne-ați contactat! 

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND ORGANIZATORUL 

Titlu 

Nume  

Prenume  

E-mail 

Organizație (dacă este cazul) Adresa poștală 

Cod poștal 

Localitatea 

Țara de reședință 

Telefon 

Site-ul organizatorului/organizației (dacă există) 

INFORMAȚII PRIVIND MANIFESTAREA 

Titlu 

Data începerii  

Data încheierii  

 Iau cunoștință de faptul că, dacă evenimentul pentru care solicit patronajul începe la mai puțin de două luni de la data de 
astăzi (transmiterea formularului online), patronajul ar putea fi refuzat pe motivul transmiterii tardive a cererii, chiar dacă 
aceasta respectă toate celelalte norme privind patronajul Parlamentului European.  
Extras din norme, articolul 3 alineatul (1): „Cererile sunt primite de Președinte cu cel puțin două luni înainte de data la care 
urmează să înceapă manifestarea.” 

Locul manifestării (vă rugăm să precizați orașul/orașele și țara/țările) 

Pagina de internet a evenimentului (dacă există): 

Eveniment fără scop lucrativ/necomercial: vă rugăm să precizați dacă evenimentul are caracter sau scop comercial și vizează 
promovarea unor mărci și/sau activități comerciale sau publicitatea pentru acestea, fie imediată, fie preconizată, directă sau indirectă, 
de exemplu prin perceperea unor taxe excesive pentru participarea la manifestare sau prin afișarea prețurilor sau a logourilor 
comerciale. 

 DA 

 NU 

Detalii suplimentare, dacă este necesar, pentru a ilustra caracterul nonprofit/necomercial al evenimentului  

Proveniența geografică a participanților 

 internațională 

 europeană 

 națională 

 regională 

 locală 

 



Obiectivele și descrierea proiectului: vă rugăm să explicați relevanța manifestării dumneavoastră pentru obiectivele și 
activitățile Parlamentului European și/sau obiectivele, politicile și activitățile Uniunii Europene și să explicați modul în care 
evenimentul dumneavoastră evidențiază rolul și contribuția Parlamentului European sau a Uniunii Europene sau prioritățile 
lor în domeniul în cauză (până la 1 500 de caractere) 

Programul: vă rugăm să prezentați principalele teme și, dacă este cazul, lista vorbitorilor;  

Participanții și publicul vizat (de ex.: cercetători/oameni de știință/universitari, profesori/educatori/formatori, studenți/tineri, 
politicieni/decidenți politici/funcționari publici, societatea civilă/ONG-uri) 

VIZIBILITATE 

Vă rugăm să precizați care sunt materialele de comunicare/promoționale pe care va fi utilizat logoul Parlamentului creat 
special pentru patronaj (de ex.: prospecte, scrisori de invitație, programe tipărite, bannere, site-uri internet) 

Vă rugăm să descrieți mai pe larg vizibilitatea mediatică a manifestării dumneavoastră 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE 

Alte detalii (puteți utiliza acest spațiu pentru a adăuga orice alte informații despre evenimentul dumneavoastră sau/și dacă 
doriți să adresați un mesaj Președintei Parlamentului European, precizând motivele pentru care considerați că 
evenimentul dumneavoastră ar trebui să beneficieze de patronaj; dacă evenimentul este susținut de un deputat/o deputată 
în Parlamentul European sau beneficiază de participarea sa, vă rugăm să indicați aici) 

Ați beneficiat deja, cu altă ocazie, de patronajul Parlamentului European? 

 DA 

 NU 

Dacă da, vă rugăm să precizați cu ce ocazie: 

A fost obținut sau solicitat orice alt patronaj din partea altor persoane sau organisme pentru această manifestare? 

 DA 

 NU 

Dacă da, vă rugăm să indicați numele acestora și dacă patronajul a fost sau nu confirmat: 

Este organizația dvs. înscrisă în Registrul de transparență? 

 DA 

 NU 

ACORDUL DE A RESPECTA DISPOZIȚIILE APLICABILE PREVĂZUTE DE NORMELE CARE REGLEMENTEAZĂ 
PATRONAJUL (https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/patronage/ro-rules-governing-
patronage-by-ep-19970609.pdf); vă atragem atenția asupra faptului că, dacă nu sunt respectate condițiile de 
eligibilitate, Președinta poate retrage oricând decizia de a acorda patronajul unui eveniment 

 DA 

 NU 

RĂMÂNEȚI CONECTAT 

 Doresc să primesc informații despre activitățile organizate de Parlamentul European. 

Puteți anula în orice moment această înscriere adresându-vă în scris Biroului de legătură al Parlamentului European din 
țara dvs. de reședință. 

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/patronage/ro-rules-governing-patronage-by-ep-19970609.pdf
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/patronage/ro-rules-governing-patronage-by-ep-19970609.pdf

