Cerere pentru obținerea patronajului Președinției României la Consiliul
Uniunii Europene
Ministerul Afacerilor Externe
Unitatea pentru Pregătirea Președinției României la Consiliul UE
Aleea Alexandru nr. 31, Sector 1, București, cod poștal 011822
România

Stimate domnule director,
(Numele evenimentului)……..………………………………...………….…… este programat a
se desfășura la data de.................................................................................... în (locul de
desfășurare) ............…................………..Obiectivul evenimentului este acela de a
…................................................................................................., numărul de participanți este
de.................... și beneficiază de o participare europeană de nivel înalt (numele și funcția
înaltului oficial european)…………………………………………………………………………..
În măsura în care apreciați că evenimentul îndeplinește toate criteriile solicitate, ne manifestăm
dorința de a candida pentru obținerea patronajului Președinției României la Consiliul Uniunii
Europene. În acest scop, am dori să utilizăm logo-ul oficial al Președinției României la Consiliul
Uniunii Europene pe materialele promoționale și pe site-ul web…………………………………..
Persoana
de
contact
este
mail: ....................................).

....................................

(tel.:

......................,

e-

Semnătura și ștampila

Nume aplicant: …………………………………………………………………………………...
Data: ……………………………………………………………………………………………...

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE PRIVIND SURSELE DE FINANȚARE

Subsemnatul ...................................., legitimat cu ........... seria ...., nr. ......, în calitate de
reprezentant legal al ......................................., sub sancţiunea Art. 326 din Codul Penal cu privire
la falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că:


Finanțarea evenimentului pentru care se solicită Patronajul este asigurată din surse proprii,
respectiv de la următorii sponsori sau potențiali sponsori :
o ....................................................................................................
o ....................................................................................................
o ....................................................................................................
o ....................................................................................................



Fondurile folosite pentru organizarea evenimentului pentru care se solicită Patronajul nu provin
de la persoane fizice sau juridice care se încadrează în lista de excluderi din capitolul privind
eligibilitatea, respectiv partide sau mișcări politice, entități cu tendințe extremiste, care vizează
suprimarea drepturilor și libertăților fundamentale sau care incită la ură, entități care nu
promovează în activitatea lor teme de anvergură europeană



Înţeleg şi accept că, dacă în procesul de analiză și evaluare se dovedeşte că am furnizat
informații false cu privire la originea surselor de finanțare, acordarea Patronajului nu mai este
posibilă.

Nume..................................................
Funcție................................................
Semnătura...........................................

ACORD-CADRU DE PARTENERIAT
Nr._________/________________
Art.1. PĂRȚILE ACORDULUI
…………………………….. cu sediul în ……………………, Str. …………………………, nr.
…..., jud ……………, tel. …………………, fax……………….. , cod fiscal ………………..,
reprezentată prin ……………………, în calitate de organizator eveniment, pe de o parte,
și
…………………………….. cu sediul în ……………………, Str. …………………………, nr.
…..., jud ……………, tel. …………………, fax……………….. , cod fiscal ………………..,
reprezentată prin ……………………, în calitate de co-organizator eveniment , pe de altă parte.
Art.2. OBIECTUL ACORDULUI
Asociere în vederea organizării evenimentului ……………………………………………, în
perioada ………………………………. 2019, pentru care se va solicita Patronajul Președinției
României la Consiliul UE, în condițiile și în conformitate cu Procedura privind acordarea de
către Ministerul Afacerilor Externe a patronajului Președinției României la Consiliul UE.
Art.3. DURATA ACORDULUI
Prezentul acord este încheiat pentru o perioadă de ……. luni, cu începere din ……… și până la
…………….
Art.4. ANGAJAMENT DE RESPECTARE A PROCEDURII DE ACORDARE A
PATRONAJULUI PREȘEDINȚIEI ROMÂNIEI LA CONSILIUL UNIUNII EUROPENE
Părțile se angajează să respecte procedura operațională privind cooperarea cu parteneri asociativi
în promovarea unor subiecte de interes pe perioada Președinției României la Consiliul Uniunii
Europene, în special în ceea ce privește sursele de finanțare, pe care le certifică a nu proveni de
la persoane fizice sau juridice care se încadrează în lista de excluderi din capitolul privind
eligibilitatea, respectiv partide sau mișcări politice, entități cu tendințe extremiste, care vizează
suprimarea drepturilor și libertăților fundamentale sau care incită la ură, entități care nu
promovează în activitatea lor teme de anvergură europeană
Prezentul acord s-a încheiat astăzi,…………….., într-un număr de … exemplare originale, câte
unul pentru fiecare parte.
Semnatari,
1.

2.

Fișa evenimentului
(fără posibilitate de acordare a sprijinului financiar)

I. INFORMAȚII DESPRE APLICANT:

Numele organizatorului evenimentului:

Sediul social:
Forma de organizare:
Scurtă descriere a organizației/entității (anul înființării, activități principale):

............................................................................................................................................................
...............
Site web:
Persoană de contact, funcție:
Telefon:
E-mail:

II

INFORMAȚII DESPRE EVENIMENT (pot fi completate opțiuni multiple):

Denumirea evenimentului:

Loc de desfășurare:
Data evenimentului:
Număr estimat de participanți:
Implică o participare de nivel înalt european (vă rugăm precizați numele invitatului și stadiul
concret al confirmării).
..........................................................................................................................................
Grupul țintă al evenimentului (vă rugăm specificați):
 Publicul larg din România ..................................................................................................
 Publicul larg din România –cu o atenție specială acordată tinerilor …………………..
 Publicul specializat din România .................................................................................
 Publicul larg extern........................................................................................................
 Publicul specializat extern..............................................................................................
 Altul: ...................................................................................................................................
Impactul evenimentului (în funcție de invitați/participanți):
 Internațional
 European
 Național
 Local
Vă rugăm să precizați și impactul mediatic (participare mass-media, site web, etc.):
.........................................................................................................................................................
Caracterul evenimentului:
 Social
 Profesional
 Educațional
 Sportiv
 Altele: ..................................................................................................................................
Tipul evenimentului:
 Conferință
 Prezentare
 Seminar
 Workshop

 Training
 Dezbatere
 Simulare (ex. a reuniunilor Consiliului UE, a sesiunilor Parlamentului European,etc.)
 Concurs
 Altele: ..................................................................................................................................
Descrierea evenimentului și a obiectivelor urmărite:
Vă rugăm specificați și dimensiunea culturală a evenimentului, dacă este cazul (concert,
expoziție, gala dinner,
etc.).....................................................................................................................................
Evenimentul a mai fost organizat în trecut:
 Nu, evenimentul este organizat pentru prima dată
 Da
Vă rugăm detaliați: .....................................................................................................................
Organizatorul(ii) evenimentului:
 Doar aplicantul
 Aplicantul în cooperare cu o instituție europeană
 Aplicantul în cooperare cu o organizație parteneră înregistrată în România
 Aplicantul în cooperare cu o organizație parteneră externă înregistrată într-un stat
membru UE
 Aplicantul în cooperare cu o organizație parteneră externă înregistrată într-un stat din
afara UE
În cazul în care evenimentul este co-organizat, vă rugăm menționați numele organizațiilor
partenere:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Evenimentul contribuie la promovarea proiectului european și a PRES RO (pot fi selectate
opțiuni multiple):
 Abordează teme de dezbateri de anvergură europeană într-un domeniu al Programului
PRES RO;
 Oferă vizibilitate PRES RO
 Angajează cetățenii români și actori din societatea civilă
 Promovează în plan european expertiza românească la nivel de competențe specifice;
 Sporește implicarea activă a partenerilor sociali în timpul PRES RO

 Contribuie la promovarea valorilor comune europene
 Explică procesul decizional al UE publicului larg
 Altele: ...................................................................................................................................
Ar fi binevenită participarea unui reprezentant al Ministerului Afacerilor
Externe/Ministerelor de linie la eveniment:
 Da, vă rugăm specificați: ..................................................................................................
 Nu
Finanțarea evenimentului:
 Realizată de aplicant
 Realizată de o organizație parteneră cu sediul în România
 Realizată de o organizație parteneră cu sediul în străinătate
 Realizată de o instituție europeană
 Alta: ..................................................................................................................................
 Vă rugăm specificați:
……………………………………………………………………………………….. .......................
.........................................................................................................................
 Declar pe propria răspundere că evenimentul nu este organizat de un partid politic, de o
mișcare politică, de o persoană juridică care desfășoară activități comerciale, sau de o
persoană juridică cu tendințe extremiste care vizează suprimarea drepturilor și
libertăților fundamentale sau care incită la ură.
 Cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declarații, declar pe propria
răspundere și sub sancțiunea nulității înscrierii faptul că datele din prezenta fișă sunt
reale.
București, ....................... (data)

Semnătura și ștampila

